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2010. május 20-án a strasbourgi Emberi Jogok Eu-
rópai Bírósága (EJEB ) a Kiss Alajos kérelmező ál-
tal indított ügyben elmarasztalta Magyarországot 
a gondnokság alatt álló személyek választójogának 
megsértése miatt.1 Mivel nem tartozott az ügy tár-
gyához, a bíróság nem vizsgálta, elöljáróban mégis 
fontos megemlíteni, hogy a cselekvőképességet kizá-
ró gondnokság alatt állók csoportja az összes gond-
nokoltnak körülbelül a kétharmadát teszi ki Magyar-
országon. Számuk 2006-ban, a panasz benyújtásának 
évében 38.638 volt, a választókorú lakosság 0,48%-
a. A helyzet azóta sem javult; a rendelkezésemre álló 
utolsó statisztika szerint 2009 elején a 66.955 gond-
nokolt személy közül a kizáró gondnokság alatt állók 
száma 43.478 volt, ami az összes gondnokolt 65%-a, 
a választókorú lakosságnak pedig 0,55%-a.2 Az aláb-
bi tanulmány azt vizsgálja, mi az EJEB álláspontja a 
fogyatékos emberek választójogával kapcsolatban, és 
milyen következtetéseket vonhatunk le a döntésből a 
hazai választási rendszer reformjához.3

AZ üGY h ÁTTER ÉRÔL

A fogyatékossággal élő személyek kapcsán egy alap-
vető ellentmondással kell megbirkózniuk a válasz-
tási rendszereknek. Egyrészt a választójognak mint 
alapvető politikai jognak a hátrányos megkülön-
böztetéstől mentes gyakorlása megköveteli, hogy az 
mindenki számára elérhetővé váljon. Másrészt az ál-
lam kötelessége megvédeni a választási rendszer in-
tegritását, megakadályozva olyan személyek rész-
vételét a választásokon, akik nem képesek felelős-
ségteljes döntést hozni. Ezt a dilemmát a magyar 
jogrend oly módon próbálja feloldani, hogy az alkot-
mány 70. § (5) bekezdése kizárja a cselekvőképessé-
get korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló sze-
mélyek számára a választásokon való részvételt. Ez-
zel a megoldással kapcsolatban, eddig nem merültek 
fel komolyabb aggályok, bár a többi európai ország 

gyakorlatához képest meglehetősen szélsőségesnek 
tűnik. Az EJEB sem foglalkozott a kérdéssel Kiss 
Alajos beadványát megelőzően.

Kiss Alajost 2005. május 27-én helyezte általá-
nos jelleggel cselekvőképességet korlátozó gondnok-
ság alá a magyar bíróság. A döntés következménye-
ként automatikusan törölték a választási névjegyzék-
ből, így nem vehetett részt a 2006. évi országgyűlési 
választásokon. A magyar állammal szemben benyúj-
tott strasbourgi beadványában a kérelmező azt pana-
szolta, hogy az országgyűlési választásokból való ki-
zárásával sérült az Emberi jogok európai egyezmé-
nyének (EJEE) első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikke 
szerinti szabad választásokhoz való joga.

AZ EJ Eb DÖNTÉSE

Abban nem volt vita a felek között, hogy a kérelme-
ző választójogának korlátozása beavatkozást jelen-
tett a szabad választásokhoz való jogába, valamint 
hogy ez a beavatkozás jogszabályon, pontosabban az 
alkotmány 70. § (5) bekezdésén alapult. A jogvita 
az EJEB előtt a beavatkozás legitim céljára és annak 
arányosságára korlátozódott.

Alapelvek. Az EJEE első kiegészítő jegyzőköny-
vének 3. cikke nem tartalmaz kifejezett rendelkezést 
vagy felsorolást a jogkorlátozás okaira nézve.

A Kiss Alajos-ügyben az EJEB megismételte a 
választójogra vonatkozó esetjogában lefektetett alap-
elveket, amelyek szerint a választójog, bár alapvető 
szabadságjognak minősül, bizonyos esetekben kor-
látozható. A korlátozás akkor elfogadható, ha törvé-
nyes, legitim célra irányul és arányos. Ezeken az ál-
talános, az EJEE több cikkére is vonatkozó feltéte-
leken kívül a választójogot korlátozó szabályok „nem 
akadályozhatják az emberek szabad véleménynyilvá-
nítását – más szóval, a feltételeknek tükrözniük kell, 
illetve nem gátolhatják a népakarat általános válasz-
tójogon keresztül történő megismerését”.4
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A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÔ SZEMÉLYEK 
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* A szerző az ügyben Kiss Alajos jogi képviselőjeként járt el.
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Mérlegelési jogkör. Az általános alapelveket alkal-
mazva az EJEB először azzal a kérdéssel foglalko-
zott, mennyire tág a tagállamok mérlegelési jogkö-
re („margin of appreciation”) a választójog korlátozá-
sa esetében. A magyar kormány álláspontja szerint 
a választójog területén, összhangban az eddigi eset-
joggal, az államokat széles mérlegelési jogkör ille-
ti meg. A kérelmező ezzel szemben arra hivatko-
zott, hogy a széles mérlegelési jogkört csak a tör-
ténelmi-közigazgatási sajátosságok indokolhatnák, 
a fogyatékos személyek jogai azonban nem tagál-
lam-specifikusak, hanem hasonlónak tekinthetők az 
Európai Unió egész területén. Ezért ebben az ügy-
ben nem indokolt az EJEB mértéktartása: nemcsak 
lehetőség, hanem szükség is van 
egységes normákra és ezek érvé-
nyesülésének szigorú felülvizsgá-
latára.

Az EJEB ebben a kérdésben el-
fogadta a kormány érvelését, de 
más okokból végül mégis a ké-
relmezőnek adott igazat. A bíró-
ság nem foglalkozott azzal az érv-
vel, mely szerint csak a történelmi-közigazgatási sa-
játosságok indokolnák a széles mérlegelési jogkört, 
ez tehát továbbra is általános megközelítésnek te-
kinthető. Azonban a mentális fogyatékossággal élő 
emberek esete ez alól kivételt képez, mivel ők a tár-
sadalom egy különösen veszélyeztetett részét ké-
pezik, akik a múltban jelentős megkülönböztetést 
szenvedtek el. Az őket érintő megszorítások eseté-
ben az állam mérlegelési jogköre lényegesen szű-
kebb, mivel a történelmi kirekesztettség sokszor 
előítéleteken alapuló, sablonos jogalkotáshoz vezet, 
ami nem teszi lehetővé az e csoportba tartozó sze-
mélyek képességeinek egyedi mérlegelését. A fogya-
tékosságon alapuló besorolás tehát per se megkérdő-
jelezhető, s „nagyon súlyos indokoknak kell fennáll-
niuk a szóban forgó korlátozások alátámasztására”.5 
Az EJEB ezzel védett csoporttá nyilvánította a fo-
gyatékos személyeket, és példálózva további csopor-
tokat említett meg, amelyek hasonló elbírálás alá es-
nek: a nemi alapon, továbbá roma származásuk vagy 
szexuális irányultságuk alapján eltérő bánásmódban 
részesülő személyekét. A megfogalmazás és az érv-
rendszer nem tipikus az EJEB gyakorlatában; úgy 
tűnik, a gondolatmenetet az Egyesült államok Leg-
felső Bíróságának progresszív korszakából szármázó 
döntések ihlették.6

Ennek az indokolásnak a fontossága túlmutat a 
jelen ügy, sőt az első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cik-
kének keretein is. A fogyatékosság alapján történő 
különbségtétel nyilván nem korlátozódik a választó-
jogra, és az idézett esetjog sem a 3. cikkel kapcsola-

tos. Bár fogyatékos személyek panaszaival többször 
foglalkozott már az EJEB,7 ez az első alkalom, hogy 
kategorikusan védett csoportként ismerte el őket. 
Feltételezhető, hogy a Kiss Alajos ügyében hozott 
döntés egy irányváltás szimbolikus meghirdetésének 
is tekinthető, és az eddigi sikertelen kísérletekkel el-
lentétben a bíróság ezentúl sokkal szigorúbban fog-
ja megítélni a fogyatékos személyek jogainak korlá-
tozását, mind a választójog, mind más jogok tekin-
tetében.

A mérlegelési jogkör mértéke megítélésének má-
sik fontos szempontjaként az EJEB azt vizsgálta, 
hogy a szabályozás kialakítása során igyekezett-e a 
törvényhozó a különböző versengő érdekeket meg-

felelően ütköztetni és azok között 
megfelelő egyensúlyt találni. Ez a 
feltétel a Hirst v. the United King-
dom (no. 2) ügyből ered, amely-
ben az EJEB többek között azért 
is kritizálta az Egyesült Király-
ságot, mert az ottani parlament 
a törvényalkotási folyamat során 
nem foglalkozott a börtönbünte-

tésre ítélt személyek választójoga megvonásának in-
dokaival, azt gyakorlatilag vita nélkül fogadta el.8 
A Kiss Alajos-ügyben a kérelmező rámutatott er-
re a párhuzamra, állítva, hogy a magyar alkotmány 
70. § (5) bekezdésének elfogadását nem előzte meg 
semmilyen társadalmi vagy országgyűlési vita, ezért 
nem állapítható meg, hogy a választójog korlátozása 
milyen célt szolgál. A magyar kormány sem tudott 
ilyen vitáról számot adni, csupán a rendszerváltásko-
ri, az alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. 
törvény indokolását idézte, amely szerint a szabály 
megalkotásakor az Emberi jogok egyetemes nyilat-
kozatával és a Polgári és politikai jogok nemzetközi 
egyezségokmányával összhangban szabályozta újra a 
választójog kérdését. Ezek a nemzetközi dokumen-
tumok nem kívánják meg a gondnokság alatt álló 
személyek szavazójogának korlátozását, és a törvény 
indokolásából még az utalás szintjén sem derül ki, 
miért volt erre szükség a rendszerváltáskori magyar 
viszonyok között. Ezért az EJEB-nek sem maradt 
más lehetősége, mint megállapítani: „nincs bizonyí-
ték arra vonatkozóan, hogy a magyar jogalkotó va-
laha is törekedett volna a versengő érdekek súlyozá-
sára vagy a jelenleg fennálló korlátozás arányos vol-
tának mérlegelésére.”9

A Hirst-ügy után tehát az EJEB a Kiss Ala-
jos-döntésben is megerősítette azt az elvárását, hogy 
a választójog korlátozását az érvek és ellenérvek üt-
köztetése előzze meg. Ez a követelmény a mérlege-
lési jogkör logikájából következik: a mérlegelési jog-
kört az indokolja, hogy a hazai szervek jobban isme-

A MENTÁLIS FOGYATÉKOS
SÁGGAL ÉLÔ EMbEREK A TÁR 
SADALOM EGY KüLÖNÖSEN 
VESZÉLYEZTETETT RÉSZÉT 
KÉpEZIK, AKIK A MÚLTbAN 
JELENTÔS MEGKüLÖNbÖZ

TETÉST SZENVEDTEK EL.
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rik a nemzeti sajátosságokat, a különböző érdekeket 
és az azokat képviselő érdekcsoportokat, és jobban 
figyelembe tudják venni véleményüket a szabályo-
zás meghozatalánál. Ha azonban a hazai szervek 
nem vizsgálják érdemben a választójog korlátozásá-
nak szükségességét, semmi sem indokolja a kormány 
széles mérlegelési jogkörét – az indokolás elhagyá-
sával a kormány mintegy lemond mérlegelési jogkö-
réről a Kiss Alajos- és a Hirst-döntés alapján. Nem 
elég tehát a korlátozást az EJEB előtti szakaszban 
utólag megindokolni, hanem annak szükségességé-
ről a nemzeti fórumokon a korlátozás megállapítá-
sa során érdemi vitát kell folytatni. A vita lefolyásá-
ról pedig az EJEB bizonyítékot kíván. Nem derül ki 
a döntésből, mi számít ilyen esetben elfogadható bi-
zonyítéknak. Lehetséges, hogy az alkotmánymódo-
sítás vagy a választási törvény alaposabb indokolásá-
val és az országgyűlési vita kivonatával megelégedne 
a bíróság (ha egyáltalán van miről kivonatot készí-
teni). Azonban hogy a vita valóban érdemi legyen, 
szükségesnek tűnik az érintett csoportok, fogyatékos 
személyek esetében például az őket képviselő társa-
dalmi szervezetek bevonása. Valószínűleg az elkö-
vetkező döntések fognak választ adni arra a kérdés-
re, hogy a versengő érdekek ütköztetését és mérle-
gelését mennyire tartja szigorú követelménynek az 
EJEB. Mindenképpen célszerűnek tűnik azonban a 
hazai alkotmány- és törvénymódosítások elfogadása 
során így eljárni, ellenkező esetben a kormány újra 
mérlegelési jogkörének leszűkítését, végső soron az 
EJEE megsértését kockáztatja.

A legitim cél. Nem okozott különösebb fejtörést az 
EJEB számára a beavatkozás legitim céljának meg-
állapítása. Az EJEE más cikkeitől eltérően az első 
kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikke 
nem tartalmazza a jogkorlátozás 
indokaként elfogadható kormány-
zati célok kimerítő felsorolását, 
ezért a 3. cikkel számos kormány-
zati cél összeegyeztethető.

Ennek alapján a bíróság elfo-
gadta a magyar kormány érvelését, 
mely szerint a gondnokság alatt 
álló személyek választójogát azért 
kellett korlátozni, hogy „csak azok a választópolgá-
rok vehessenek részt a közügyek intézésében, akik 
döntéseik következményeit képesek mérlegelni, és 
tudatos, megfontolt döntést képesek hozni”.10 A ké-
relmező is elfogadta, hogy a sérelmezett intézkedés 
ezt a célt szolgálta, de kétségbe vonta annak szük-
ségességét. Véleménye szerint egyszerűen nem felel 
meg a valóságnak, hogy a gondnokság alatt álló sze-
mélyek általában képtelenek lennének a választáso-
kon való részvételhez szükséges felelős döntést hoz-

ni. A bíróság azonban itt nem foglalkozott ezzel az 
érvvel, inkább később, az állami beavatkozás ará-
nyosságának megítélése során vizsgálta.

Elmondható tehát, hogy a Kiss Alajos-döntés nem 
vonta kétségbe: az államnak továbbra is joga védeni a 
választási rendszer integritását azoktól a személyek-
től, akik nem rendelkeznek a választásokon való rész-
vételhez szükséges belátási képességgel.

Arányosság: a nép akaratának megismerése. Az 
EJEB több szempont alapján is vizsgálta a sérelme-
zett állami intézkedés arányosságát. Ezek közül az 
egyik szempont az volt, hogy az intézkedés akadá-
lyozza-e a „nép akaratának megismerését”. Ha a vá-
lasztásokból kizárt csoport nem „elhanyagolható”, az 
jelentősen gyengíti politikai érdekérvényesítő képes-
ségét, ami a demokratikus rendszer torzulásához ve-
zet. Az EJEB megállapította, hogy az érintett, azaz 
gondnokság alatt álló személyek száma a magyaror-
szági szavazókorú lakosság 0,75%-át teszi ki, ami je-
lentős szám, a tiltás hatása ezért semmiképpen sem 
tekinthető elhanyagolhatónak.

Ez a feltétel különösen a magyar gondnoksá-
gi rendszer torz volta miatt fontos. Az EJEB nem 
állapított meg alsó határt, ezért nem tudni, ponto-
san mekkora csoport minősülne elhanyagolhatónak. 
A Hirst-ügyben a választójogukban érintett fogva-
tartottak Anglia és Wales szavazókorú lakosságának 
mindössze 0,11%-át tették ki, azonban az EJEB ott 
is úgy döntött, hogy ez nem minősülhet jelenték-
telennek. Ha van is tehát alsó határ, az nem lehet 
0,11%-nál alacsonyabb. A Kiss Alajos-ügyben érin-
tett csoport ennek majdnem hétszerese.

A kizáró gondnokság a gondnokság legkorláto-
zóbb formája, az alatta állók elvileg az összes gond-

okolt közül a legkevésbé kompe-
tensek a választásokon való részvé-
tel terén. Ha azonban a kormány a 
választójogi korlátozást úgy szűkí-
tené, hogy az csak a kizáró gond-
nokoltakra vonatkozzon, ezzel 
még mindig aránytalanul sérte-
né „a nép akaratának megismeré-
se” feltételt. Ennek oka a magyar 
gondnoksági rendszer torzulásai-

ban keresendő. Abszurd dolog, hogy a magyar bíró-
ságok a gondnokoltak kétharmadára az elvileg leg-
súlyosabb eseteknek fenntartott jogintézményt al-
kalmazzák. Amíg ezt a visszásságot nem sikerül 
kiküszöbölni, addig a választójogi korlátozás ilyetén 
szűkítése megvalósíthatatlan marad, hiszen arány-
talanul sok embert zárna ki a szavazati jog gyakor-
lásából.

Arányosság: nemzetközi jog. Mivel a strasbourgi 
bíróság ez idáig nem foglalkozott a kérdéssel, ezért 

FELTÉTELEZhETÔ, hOGY A 
bíRÓSÁG EZENTÚL SOKKAL 
SZIGORÚbbAN FOGJA MEG
íTÉLNI A FOGYATÉKOS SZE
MÉLYEK JOGAINAK KOR
LÁTOZÁSÁT, MIND A VÁ
LASZTÓJOG, MIND MÁS JO

GOK TEKINTETÉbEN.
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esetjoga nem nyújtott pontos útmutatást, mindkét 
fél más-más nemzetközi normákra való hivatkozás-
sal is megpróbálta állítását alátámasztani. A magyar 
kormány kifejtette, hogy álláspontja összhangban 
van a Velencei Bizottság 190/2002 számú vélemé-
nyével,11 amely megengedi a választójognak az el-
meállapot miatti cselekvőképtelenség alapján törté-
nő megvonását. A kérelmező pedig az Európa Ta-
nács Miniszteri Bizottságának két ajánlására, az R. 
(99) 4.12 és az R. (2006) 5.13 számúra hivatkozott, 
amelyek kizárják a fogyatékos személyek választójo-
gának cselekvőképtelenség miatti automatikus kor-
látozását. Az ügybe harmadik félként beavatkozott 
a Harvard Egyetem Jogi Karán működő Harvard 
Law School Project on Disability is, amely beadvá-
nyában kifejtette: a kérelmező esetére alkalmazha-
tó a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSz egyezmény (CRPD). Ez annál is fontosabb, 
mivel az egyezményt Magyarország másodikként, 
2008. július 20-án ratifikálta.14 A CRPD 29. cikké-
ben megtiltja a fogyatékos személyek választójogát 
érintő összes korlátozást, és kifejezetten lehetővé te-
szi, hogy a fogyatékos személyt segítője a szavazó-
fülkébe is elkísérhesse.

Az EJEB a Kiss Alajos-döntésben nemcsak is-
mertette a nemzetközi dokumentumokat, hanem 
hivatkozott is rájuk a beavatkozás arányosságának 
értékelésekor. úgy találta, hogy mind a fogyaté-
kos személyek jogainak újszerű megközelítésén ala-
pulnak, és ezért a választójog korlátozásának tilal-
mát támogatják. Különösen nagy jelentőségű, hogy 
az EJEB relevánsnak ismerte el a CRPD-t. Ez je-
lenleg a fogyatékos személyek jogait illető legprog-
resszívebb egyezménynek tekinthető, rendelkezései 
sok tekintetben jóval túlmutatnak az EJEB esetjo-
gán. Különösen érvényes ez a cselekvőképesség kor-
látozására és a nem önkéntes pszichiátriai gyógyke-
zelésre. Ha a bíróság lépése, amellyel az egyezményt 
saját standardjai kialakítása szempontjából iránymu-
tatónak fogadta el, valóban tudatos vállalás eredmé-
nye, az előrevetíti az európai esetjog jövőbeni radi-
kális változását.

A választójognál maradva meg kell említenünk, 
hogy bár az EJEB ezzel kifejezetten nem foglalko-
zott, a kormánynak igaza volt abban a tekintetben, 
hogy a Velencei Bizottság 190/2002. számú vélemé-
nye – bár kifejezetten nem követeli meg, de – meg-
engedi a választójog cselekvőképtelenség alapján 
történő korlátozását. Márpedig mivel a nemzetkö-
zi kötelezettségvállalást is tartalmazó CRPD a sé-
relmezett korlátozást tiltja, a magyar kormány csak 
egy módon tud megfelelni minden nemzetközi kö-
telezettségének: a releváns egyezmények közül a 
legszigorúbbhoz, az ENSz egyezményhez igazít-

ja a törvényi szabályozást a jövőben, és semmilyen 
választójogi korlátozást nem alkalmaz. Ezt a Kiss 
Alajos-döntés végrehajtásánál is ajánlatos lesz meg-
fontolni, mivel az EJEB indokolásában szokatlanul 
nagy súlyt fektetett a nemzetközi egyezményekre, és 
ezt az álláspontját várhatóan a továbbiakban is fenn-
tartja.

Arányosság: kapcsolat a cél és az eszköz között. Az 
arányosság elemzésének központi elemét képezte an-
nak vizsgálata, hogy a magyar állam által választott 
eszköz, vagyis a gondnokság alatt álló személyek vá-
lasztójogának kizárása összhangban áll-e az állam ál-
tal megjelölt céllal, azzal, hogy a választási rendszert 
megvédje a felelős döntésre képtelen emberek rész-
vételétől. A magyar kormány érvelésében párhuza-
mot vont az értelmi fogyatékos személyek és a kisko-
rúak között. A kiskorúak is egy általános szempont, 
az életkoruk miatt esnek el a választójogtól, holott 
egyedi mérlegelés esetén valószínűleg többüket kel-
lően érettnek és megfontoltnak találnánk a válasz-
tásokon való részvételhez. Egyéni elbírálásra azon-
ban nincs lehetőség, ezért a kormány feladata annak 
meghatározása, hogy mely kor elérése után gyakorol-
hatják az állampolgárok választójogukat. A kormány 
álláspontja szerint ugyanezt a megközelítést kell al-
kalmazni a fogyatékos személyek esetén is. Mivel a 
cselekvőképesség korlátozásának az az oka, hogy az 
illető személynek nincs meg az ügyei viteléhez szük-
séges kellő belátási képessége, nyilván politikai kér-
désekben sem tud felelős döntést hozni. Ezért a jog-
alkotó feladata, hogy „megvédje” a választási rend-
szert az ilyen személyek részvételétől.

A kérelmező ezzel szemben arra hivatkozott, 
hogy az értelmi és pszichoszociális fogyatékos sze-
mélyek csoportja nagyon tág kategória, amely tel-
jesen különböző helyzetű és képességű embereket 
foglal magába. A gondnokság alatt álló személyek 
csoportja legalább ennyire heterogén. Ha valaki nem 
képes ügyei vitelére egy adott területen, attól még 
kiválóan elboldogulhat egy másikon. Ez nemcsak a 
fogyatékosság meglétének függvénye, hanem példá-
ul a gyakorlatnak, az oktatásnak, a szociális és szak-
mai támogatói háttérnek is. Két „azonosan súlyos” 
fogyatékossággal élő személy tehát teljesen eltérő 
képességekkel rendelkezhet, teljesen különböző te-
rületeken mutathat önállóságot vagy szorulhat segít-
ségre. Ebből következően a választásokon való rész-
vételhez szükséges képességeket egyénileg kell vizs-
gálni, a „választási képesség”15 csökkent voltára nem 
lehet a személy fogyatékosságából vagy képessége-
inek más területeken fennálló hiányosságaiból kö-
vetkeztetni.

Az EJEB a kérelmező érvelését magáévá téve ki-
fejtette, hogy nem fogadható el a fogyatékos szemé-
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lyek egységes csoportként való kezelése. Ez a meg-
közelítés mára meghaladott történelmi előítéleteken 
alapul, amelyeket a bíróság is többször kritizált már, 
gondnokság alatt álló személyek esetén is megköve-
telve az egyéni képességek és szükségletek mérlege-
lését.16 A választójog sem képez kivételt, az is csak 
alapos vizsgálat után csorbítható.

Az elmarasztalás egyik lényegi oka tehát az volt, 
hogy a magyar állam túl szélesen húzta meg a sza-
vazásból kizárt csoport határait. A döntésből azon-
ban az is világosan kitűnik, hogy a probléma nem 
orvosolható egyszerűen a kör szűkítésével. Kiss Ala-
jos cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt 
állt, ezért kézenfekvőnek tűnhet az a megállapítás, 
hogy a kizáró gondnokság alatt álló személyek ese-
tére nem vonatkozik a döntés. Az EJEB azonban 
nem hagyott kétséget afelől, hogy ilyen jellegű kor-
látozás is egyezménysértéshez vezetne. Hivatkozva 
a Hirst-ügy hasonló érvelésére, az EJEB megállapí-
totta: nem bocsátkozhat spekulációkba azt illetően, 
hogy a kérelmező egyéni képességei indokolhatták-e 
volna a választójog korlátozását, ha a hazai szabályo-
zás szűkebb körre vonatkozik. A Kiss Alajos-döntés 
tanulsága, hogy csak a választási képesség egyénie-
sített bírói értékelése igazolhatja a választójog kor-
látozását.

A hatályos magyar szabályozás nem felel meg 
ennek a követelménynek, és nem felelne meg ak-
kor sem, ha a választójog korlátozása csak a cselek-
vőképességet kizáró gondnokság alatt álló szemé-
lyekre vonatkozna. A magyar kormány arra hivat-
kozott, hogy a gondnokság alá helyezésről döntő 
bíróság „implicit módon” figyelembe veszi a válasz-
tójog kérdését, és ennek tudatában dönt a cselekvő-
képesség korlátozásáról. Az implicit figyelembevétel 
azonban nyilván nem éri el az EJEB által felállított 
mércét, hiszen a magyar bíróságok előtt a gondnok-
ság alá helyezési eljárásban nem kerül sor a válasz-
tási képesség tényleges vizsgálatára és korlátozásá-
nak indokolására. Hogy a jelenlegi megoldás nem is 
érheti el az EJEB által meghatározott mércét, külö-
nösen annak fényében nyilvánvaló, hogy a magyar 
bíróságnak az eljárása során nincs módja eltekinteni 
a választójog korlátozásától. Ha úgy is találná, hogy 
a például családi ügyei vonatkozásában gondnokság 
alá helyezett személy képes választani, az eljáró ma-
gyar bíróság a választójogot nem tudja érintetlenül 
hagyni. A gondnokság alá helyezett személy kizárá-
sa a választójogból automatikus, nem egyéni mérle-
gelésen, hanem az alkotmány 70. § (5) bekezdésén 
alapul. Ezért nem is kerülhet sor egyéni elbírálás-
ra, a választási képesség a hazai gondnoksági eljárás 
szempontjából irreleváns, arról a magyar bíróság kü-
lön nem rendelkezhet, ezért vizsgálni sincs oka.

Nem érdektelen, hogy ugyanez az érvelés veze-
tett a panasz befogadhatóságának megállapításához 
is. Az EJEB kifejtette, hogy mivel a magyar bírósá-
gok nem rendelkezhetnek a választójog kérdéséről, 
a gondnokság felülvizsgálatára indított eljárás nem 
minősülhet hatékony jogorvoslatnak a választójog 
korlátozása tekintetében. Ugyanezen logika szerint a 
kérelmező által egyébként kimerített, a választási el-
járásról szóló törvény alapján benyújtott kifogás sem 
hatékony jogorvoslat, hiszen az azt elbíráló bíróság 
sem rendelkezhet a választási névjegyzékbe való fel-
vételről, mivel az alkotmányt nem bírálhatja felül. 
A döntés tehát azt is tisztázta, hogy a gondnokság 
alatt állók választójogának korlátozására nincs ha-
zai szinten jogorvoslat, és Kiss Alajos 66.954 sors-
társa ezentúl közvetlenül, a hazai jogorvoslati me-
chanizmusok igénybevétele nélkül fordulhat a stras-
bourgi bírósághoz.

A kormány által a kiskorúak és a gondnokság 
alatt állók között felállított párhuzam tehát két 
szempontból sem állja meg a helyét. Az EJEB érve-
lése szerint a gondnokság alatt álló személyek cso-
portja sokkal kevésbé homogén kategória, mint a 
kiskorúaké. Bár utóbbiak körében is lehetne talál-
ni olyan egyedi példákat, akik esetében túl szigo-
rúnak bizonyul a szabályozás, ezek aránya mesz-
sze nem éri el a választójogtól igazságtalanul meg-
fosztott gondnokság alatt álló személyekét. A másik 
nagy különbség az alternatíva kérdése. Helyesen ér-
velt a kormány azzal kapcsolatban, hogy aránytalan 
terhet róna a jogalkalmazóra, ha minden kiskorú 
egyéni képességeit meg akarná vizsgálni. A gond-
nokság alá helyezettek száma azonban nemcsak sok-
kal kisebb a kiskorúakénál, hanem eleve egyéni el-
bírálás eredményeként lesznek azok. Cselekvőképes-
ségében korlátozni valakit csak bírói döntéssel lehet. 
Egyáltalán nem jelentene tehát többletfeladatot, ha 
az eljárás során a bíróság a választási képességet is 
vizsgálná, és arról ugyanúgy határozna, mint a töb-
bi ügycsoportról.

A DÖNTÉS J ELENTÔSÉGE ÉS 
KÖV ETK EZM ÉN Y EI

A Kiss Alajos-ügy több szempontból is rendkívül je-
lentős előrelépést jelent az EJEB eddigi döntéseihez 
képest. Három fontosabb területen szab követelmé-
nyeket a tagállamok, így Magyarország jogalkotói 
számára. Az alábbiakban ebből kettőt röviden ismer-
tetek, majd bővebben foglalkozom a témánk szem-
pontjából legfontosabbal, a választójog kérdésével.

A fogyatékosság az EJEB esetjogában. A döntés 
mérföldkőnek számít a fogyatékos személyek jogai-
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nak megközelítése szempontjából. Ez az első alka-
lom, hogy az EJEB a fogyatékos személyeket védett 
csoportnak nyilvánította, akiknek érdekei a törté-
nelmi diszkrimináció és a jogalkotásban is megjele-
nő előítéletes gondolkodás miatt jelentősen csorbul-
nak. Ennek alapján a fogyatékos személyeket érintő 
korlátozások mindig szűk mérlegelési jogkörrel jár-
nak együtt. Ha az EJEB tartja magát az itt kijelölt 
irányvonalhoz, a közeljövőben valószínűleg több, 
a fogyatékos személyeket érintő ügyben várhatunk 
pozitív döntésre.

Ezt látszik alátámasztani az is, hogy a bíróság sa-
ját gyakorlata szempontjából relevánsnak ismerte el a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSz 
egyezményt. Bár ez már korábban is megtörtént,17 a 
döntés mindenképpen megerősíti, hogy az EJEB az 
egyezménnyel összhangban kívánja az EJEE-t ér-
telmezni, mégpedig jó eséllyel olyan vitatott terüle-
teken is, mint a pszichiátriai betegségek fogyatékos-
ságként való elismerése vagy az ENSS egyezmény 
cselekvőképesség-megközelítése, 
amelyek túlmutatnak az EJEB ed-
digi esetjogán.

A kizáró gondnokság kérdése. 
Bár mellékszálnak tűnik, a dön-
tés komoly következményekkel 
jár a gondnoksági rendszer egé-
sze szempontjából is. A cselekvő-
képesség bármilyen területen va-
ló korlátozása esetén ugyanis át-
helyezte a hangsúlyt a személy fogyatékosságának 
mértékéről a személy adott cselekvéshez vagy dön-
téshez szükséges képességeinek vizsgálatára. A ket-
tő nyilván nem ugyanaz: két, orvosi szempontból 
azonos fokú fogyatékossággal élő személy képességei 
teljesen különbözők lehetnek a fentebb már ismerte-
tett szempontok miatt (gyakorlat, oktatás, szociális 
és szakmai támogatói háttér stb.), ezért ezeket csak 
az adott döntés, illetve tevékenység viszonyában le-
het felmérni, általánosságban nem. Ha pedig a vá-
lasztójog csak minden egyén választási képességének 
vizsgálatával korlátozható, nyilván más területeken 
sem lehet kevésbé szigorúan eljárni.

Bármilyen korlátozásról legyen is tehát szó, az 
csak akkor elfogadható, ha bizonyítást nyer, hogy az 
illető személy az adott területen nem tudja az ügye-
it ellátni.18 Ez pedig gyakorlatilag kizárja a cselek-
vőképességet kizáró gondnokság intézményének al-
kalmazását. Ahogy azt már egy másik helyen ki-
fejtettem,19 a kizáró gondnokság fogalmilag olyan 
területeken is korlátozza az alanyát, amelynek vo-
natkozásában nem történt meg képességei vizsgála-
ta. Ez az általános korlátozás jellegéből fakad. Ha 
ugyanis a bíróság csak azon ügyek tekintetében kor-

látozná a személyt, amelyek vonatkozásában a ké-
pességeit vizsgálta, nem beszélhetnénk a cselekvő-
képesség általános korlátozásáról.

Nem állja meg a helyét az az érv sem, amely sze-
rint a nagyon súlyosan fogyatékos személyek ese-
tében nem indokolt minden szóba jövő ügycsoport 
vizsgálata, mivel őket bármilyen területen vizsgál-
nánk is, minden bizonnyal egyiken sem tudnának 
megfelelően teljesíteni. Egyrészt ugyanis az, hogy 
valaki nem tud egy területen önállóan eljárni, nem 
elégséges ok a korlátozáshoz, hiszen lehetnek terüle-
tek, ahol segítséggel el tud járni, illetve olyanok, ahol 
a korlátozás teljesen céltalan lenne.20 Tehát nemcsak 
a személy képességeit, hanem más, rajta kívül álló 
szempontokat is vizsgálni kell a korlátozáshoz, ame-
lyekre a fogyatékosságából még következtetni sem 
lehet. Másrészt, és ez a fontosabb szempont, ez nem 
felelne meg a Kiss Alajos-döntésben felállított elvá-
rásnak, annak alapján ugyanis a személy adott dön-
tésre vagy cselekvésre való képtelenségét bizonyíta-

ni kell, nem elég csupán következ-
tetni rá például képességeinek más 
területen kimutatott hiányából. 
Mivel a kizáró gondnokság ennek 
a követelménynek elvileg sem tud 
megfelelni, nem beszélve a hazai 
gyakorlat fentebb említett torzu-
lásairól, a Kiss Alajos-döntés gya-
korlatilag halálra ítélte azt. Hogy 
a cselekvőképességet kizáró gond-

nokság végtusája meddig húzódik majd, az nyilván 
a jogalkotótól is függ.

A választójog korlátozásának jövője: korlátok és le-
hetőségek. Ha a lehető legszűkebben értelmezzük az 
EJEB döntését, akkor a választási képesség egyéni 
vizsgálata a minimumfeltétel, amelyet a bíróság a 
választójog korlátozásával szemben támaszt. Ez ki-
záró gondnokság alatt lévő személyekre is vonatko-
zik, hiszen a bíróság többször hangsúlyozta az egyé-
ni vizsgálat fontosságát. Nem fogadta el ugyanakkor 
az EJEB a magyar kormánynak azt az érvét, hogy 
mivel Kiss Alajos általános jellegű korlátozás alatt 
állt, minden területen csökkent mértékű volt a belá-
tási képessége, sem azt, amely szerint a hazai bíró-
ságok implicit módon figyelembe veszik a választó-
jog korlátozását a gondnokság elrendelésekor. Ennek 
alapján a minimumkövetelmény egy olyan bírósági 
eljárás megléte, ahol az eljáró magyar bíróság ér-
demben dönthet a választójog korlátozásáról.

Ami a konkrét jogi megoldásokat illeti, háromfé-
leképpen is elképzelhető a „választási képesség” ér-
demi bírósági vizsgálata. A legegyszerűbb megoldás-
nak az tűnik, ha a választójog a többi ügycsoporthoz 
hasonló kategóriává válik, amelyet a bíróságok sa-

AZ ÉRTELMI ÉS pSZIchO
SZOcIÁLIS FOGYATÉKOS 
SZ EM ÉLY EK cSOpORTJA 
NAGYON TÁG KATEGÓRIA, 
AMELY TELJESEN KüLÖN
bÖZÔ hELYZETÛ ÉS KÉpES
SÉGÛ EMbEREKET FOGLAL 

MAGÁbA. 
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ját belátásuk szerint korlátozhatnak a gondnoksági 
eljárás során. Elképzelhető ugyanakkor az is, hogy 
a spanyol megoldáshoz hasonlóan a választójogot 
kiemelt területként kezelje a jogalkotó, és a gond-
nokság alá helyezés után egy külön eljárás kereté-
ben döntsön a gondnokolt személy választási név-
jegyzékből való törléséről. A harmadik megoldásra 
példa a francia szabályozás, ahol a gondnokság alá 
helyezés ugyan automatikusan a választási jog korlá-
tozásával jár, azonban a választási névjegyzéket fel-
ügyelő bíróságoknak jogukban áll, hogy egy külön 
eljárás keretében a gondnokolt személyt a névjegy-
zékbe felvegyék, ha nem bizonyosodik be választási 
képességének hiánya.

Ami kifejezetten a cselekvőképességet kizáró 
gondnokság kérdését illeti, ez sem járhat a válasz-
tójog automatikus korlátozásával, itt is szükség van 
egyéni elbírálásra. Azonban itt felmerül egy érde-
kes negyedik megoldás is a cseh Alkotmánybíróság 
egyik idei döntése alapján. Csehországban a korlá-
tozó gondnokság alatt álló személyek választójogo-
sultak, a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt 
állókat viszont automatikusan törölték a választási 
névjegyzékből. 2010. július 12-én hozott döntésé-
ben a cseh Alkotmánybíróság ez utóbbi korlátozást 
vizsgálta egy kizáró gondnokság alatt álló személy 
panasza alapján. Az ítélet szerint 
a névjegyzékből való kizárás csak 
úgy hozható összhangba az EJEB 
Kiss Alajos-döntésével, ha a gond-
noksági eljárás során a bíróságok 
minden esetben vizsgálják a vá-
lasztási képességet, és minden ki-
záró gondnokság alá helyezés el-
rendelése esetén külön megindo-
kolják, miért van szükség az adott 
személy képességeinek vizsgála-
ta alapján választójogának korlá-
tozására. Ennek elmulasztása, az-
az a választójog indokolás nélküli korlátozása auto-
matikusan a cseh alkotmány és az EJEE sérelméhez 
vezet. Amikor nem bizonyítható a választási képes-
ség hiánya, az érintettet tilos cselekvőképességet ki-
záró gondnokság alá helyezni. Kétséges, mennyire 
alkalmazható a gyakorlatban ez a meglehetősen kö-
rülményes érvelés, de valószínűleg nem lesz rá soká-
ig szükség: az előterjesztés alatt álló új cseh polgári 
törvénykönyv már nem számol a cselekvőképességet 
kizáró gondnokság intézményével.

A fenti megoldások közös eleme, hogy a válasz-
tási képesség egyéni vizsgálatán alapulnak, amely-
nek szükségességét az EJEB is hangsúlyozta. Van 
ugyanakkor a Kiss Alajos-döntésnek egy a fentitől 
tágabb értelmezése is. Mivel az EJEB kifejezetten 

támaszkodott az ENSz egyezményre, feltételezhető, 
hogy ezt a jövőben is megteszi. Ez egyébként nem 
szokatlan dolog, fogyatékossággal élő emberek ese-
tében az EJEB eddig is gyakran támaszkodott más 
nemzetközi dokumentumokra, például az Európa 
Tanács már idézett R. (99) 4. számú ajánlására.

Az ENSz egyezmény alapján a fogyatékos sze-
mélyek kizárása a választójogból nem lehetséges, 
sőt, az állam egyértelmű feladata olyan megoldások 
kialakítása, amelyek támogatják a fogyatékos szemé-
lyeket az egyenlő választójog érdemi gyakorlásában. 
Ennek alapján tehát nemcsak a magyar alkotmány 
említett szakaszát kellene törölni, hanem a választá-
si eljárásról szóló törvényt is úgy kellene módosíta-
ni, hogy abban az értelmi és pszichoszociális fogya-
tékossággal élő személyek választásokon való részvé-
telét elősegítő mechanizmusok jelenjenek meg.

Ez a megközelítés egyébként a bevezetőben is-
mertetett választójogi dilemma új megközelítését is 
jelentené. Ahogy ezt az EJEB is aláhúzta, az állam-
nak joga van megvédeni a választási rendszer integ-
ritását a szavazásra nem képes személyek részvételé-
től. Ennek azonban nem az egyetlen módja a szava-
zásra képtelen személyek választójogának elvonása. 
Léteznek ugyanis olyan mechanizmusok, amelyek 
lehetővé teszik, hogy ők is szavazóképessé válja-

nak. A szavazásra való képtelenség 
ugyanis a legtöbb esetben nem a 
személy képességeinek objektív hi-
ányából, hanem a választási rend-
szer és a fogyatékosság kölcsönha-
tásából fakad. Sok fogyatékos sze-
mély azért nem képes szavazni, 
mert a szavazást a hazai jogrend a 
nem fogyatékos személyek számá-
ra tervezett választási rendszer ke-
retében, a nem fogyatékos szemé-
lyek részvételéhez hasonló módon 
képzeli el.

Közhely, hogy az általunk ismert világ jogintéz-
ményei a nem fogyatékos személyek igényeihez iga-
zodnak. Ez alól a választási rendszer sem kivétel. 
Közhely az is, hogy a fogyatékosság társadalmi meg-
közelítése alapján jogintézményeinket az ésszerű al-
kalmazkodás elve (reasonable accommodation) alapján 
úgy kell átalakítani, hogy azok a fogyatékossággal 
élők számára is hozzáférhetővé váljanak. Továbbá 
közhely az is, hogy az ésszerű alkalmazkodás a vá-
lasztási eljárásra is vonatkozik.

Ma már senki nem lepődik meg azon, hogy a 
szavazóhelyiségeknek kerekesszékkel is megköze-
líthetőnek, illetve a szavazólapoknak Braille-írással 
is olvashatónak kell lenniük. Az ENSz egyezmény 
mindezt azzal egészíti ki, hogy az ismert közhelye-

SOK FOGYATÉKOS SZEMÉLY 
AZÉRT NEM KÉpES SZAVAZ
NI, MERT A SZAVAZÁST A 
hAZAI JOGREND A NEM 
FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK 
SZÁMÁRA TERVEZETT VÁ
LASZTÁSI RENDSZER KERE
TÉbEN, A NEM FOGYATÉ
KOS SZEMÉLYEK RÉSZVÉTE
LÉhEZ hASONLÓ MÓDON 

KÉpZELI EL.
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ket kiterjeszti az értelmi fogyatékos és pszichoszo-
ciális személyekre. Ők nem „mások” a többi fogya-
tékos személyhez képest, az ő választóképtelensé-
gük nem a fogyatékosságukban gyökerező objektív 
tényezők következménye, hanem az oka ugyanúgy 
részben a választási rendszer hiányosságaiban ke-
resendő, és ugyanúgy annak módosítására, annak a 
hozzájuk való ésszerű alkalmazására van szükségük, 
mint a többi fogyatékos csoportnak. Ami a kerekes-
székes személynek a rámpa, az az értelmi fogyatékos 
személynek a támogató jelenléte a szavazófülkében. 
Ami a vak személy számára a Braille-sablon, az az 
értelmi fogyatékos számára az egyszerűsített nyelve-
zetű sablon és választási útmutató.

A kifejezetten értelmi és pszichoszociális fo-
gyatékossággal élő személyek számára a választá-
sokon való részvételt megkönnyítő mechanizmu-
sok ma már széles körben elterjedtek a fejlett orszá-
gokban.21 Céljuk lehetővé tenni, hogy a fogyatékos 
személy valóban a saját akaratának megfelelően ad-
ja le voksát. Ezzel nemcsak a fogyatékos állampol-
gárok választáshoz való hozzáférését támogatják, 
hanem egyben a választási rendszer integritását is 
védik az inkompetens szavazatoktól és a visszaélé-
sektől, például a nem megengedett befolyásolástól. 
A bevezetőben említett két alapelv tehát koránt-
sem csak ellentmondásként értelmezhető. A fogya-
tékos személyek döntéshozatalát segítő mechaniz-
musok megjelenése ugyanis mindkét elvárásnak meg 
tud felelni. Ezek nélkül az értelmi és pszichoszo-
ciális fogyatékos személyek egy része valóban nem 
lesz képes élni szavazati jogával abban a rendszer-
ben, amely a nem fogyatékosok igényeire lett ter-
vezve. A választási rendszer rugalmatlansága azon-
ban nem a fogyatékosok hibája, és emiatt választójo-
gukban korlátozni őket a Kiss Alajos-döntéssel és az 
ENSz egyezményben vállalt kötelezettségekkel tel-
jesen ellentétes szemléletről tesz tanúbizonyságot.

ZÁ RSZÓ

A választásra jogosult fogyatékos személyek köré-
nek meghatározásánál két fontos szempontot kell 
az államnak figyelembe vennie: a választási rendszer 
hozzáférhetőségét és integritásának védelmét. A ha-
tályos magyar rendszer a két alapelv közötti látszó-
lagos ellentmondást úgy oldotta fel, hogy kizárta 
a választójog gyakorlásából a gondnokság alatt ál-
ló összes személyt. Ezt a lehetőséget az EJEB Kiss 
Alajos-döntése megszüntette. újra kell tehát gon-
dolni a két alapelv viszonyát. A kormány előtt álló 
egyik lehetőség az, hogy a döntést szűken értelmez-
ve megteremti a választási képesség bíróság általi 

érdemi egyéni elbírálásának feltételeit. Véleményem 
szerint ezzel csak időt nyerne, és nem is sokat, mi-
vel bármilyen megoldást alkalmazzon is a jogalko-
tó, az azt igazoló fő érvek megdőltek a Kiss Ala-
jos-döntéssel.

A másik és szerintem helyesebb megoldás annak 
tudatosítása, hogy a két alapelv közötti ellentét csak 
látszólagos. A fogyatékos személyek ténylegesen meg-
lévő nehézségei valóban okozhatnak visszaéléseket és 
sérthetik a választási rendszer integritását. Azonban e 
probléma elkerülésének nem az egyetlen és korántsem 
a legjobb módja a fogyatékosok választójogból való 
kizárása. Léteznek olyan megoldások, amelyek segítik 
a fogyatékosokat abban, hogy ténylegesen élni tudja-
nak a választójogukkal. Ez egyszerre teszi számukra 
hozzáférhetővé a választójog gyakorlását és segít elke-
rülni a visszaéléseket, védve a választási rendszer in-
tegritását. Ezen a felismerésen alapul a fogyatékosok 
jogait védő ENSz egyezmény is, amelyet Magyaror-
szág ratifikált, és amelyre a Kiss Alajos-döntés is hi-
vatkozik. Ezen az úton kellene elindulni, példát véve 
a nyugati országokról, és úgy változtatva meg az al-
kotmányt és ezzel összefüggésben a választójogi sza-
bályozást, hogy minél többen tudjanak ténylegesen 
élni választójogukkal.
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