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Kettősség
Afogvatartottak alkotmányos

jogi helyz
Minden büntetésnek vannak következményei -  így a szabadságvesztés-büntetésnek is 

amelynek komoly joghátrány a velejárója. Ugyanakkor, ha az elítéltek abüntetésüket letöltik, men
tesülnek a hátrányos következmények alól és visszakerülnek a társadalomba.

Az elítélt, úgy is mint állampolgár, ha bekerül a büntetés-végrehajtás őrizetébe, illetve a bünte
tés-végrehajtás különböző intézeteibe, egy sajátos büntetés-végrehajtási jogviszony alanyává vá
lik. Alkotmányos jogai és kötelezettségei bizonyos esetekben változatlanok vagy módosult formá
ban élnek tovább, illetve egyesek átmenetileg szünetelnek, mert teljesítésük fizikailag is lehetetlen 
(például ahonvédelmi kötelezettség). Ugyanakkor a büntetés-végrehajtási jogviszonyból adódóan 
-  részben sajátos -  jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

A jogerős elítélés ténye tehát kihat az elítélt állampolgári helyzetére. Az elítélt kettős jogi hely
zetbe kerül. Lényeges garanciális szabály, hogy a szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt jo
gai és kötelezettségei csak annyiban szünetelhetnek, illetve módosulhatnak, amennyiben erről az 
ítélet vagy a törvény rendelkezik. így vonatkozik rájuk (elsősorban) az alkotmány, de a polgári jog, 
a munkajog stb. rendelkezései is érvényesülnek.

Tovább élő jogok
A szabadságvesztés céljának megfogalmazása mellett a Bv. tv. a végrehajtás feladatává teszi, 

hogy „megőrizze az elítélt önbecsülését,fejlesszefelelősségérzetét, és ezzel segítse, hogyfelkészül
jön a szabadulása utáni, a társadalom törvényeinek megfelelő önálló életre.”

A magyar jogrendszerben a személyhez fűződő jogokat legáltalánosabb formában az alkot
mánynak az alapvető jogokról és kötelezettségekről szóló fejezete foglalja össze. Úgy, mint az élet
hez, az emberi méltósághoz, a testiés szellemi egészséghez, a személyes szabadsághoz és biztonság
hoz való jogot, a gondolat-, a lelkiismereti- és vallásszabadságot stb. Rögzíti továbbá azt a tényt is, 
hogy mindén ember jogképes és tilos mindenfajta diszkrimináció.

A Bv. tv. rögzíti, hogy az elítélt elveszti személyi szabadságát (mint az egyik legfontosabb sze
mélyhez fűződő jogát), de az állampolgári jogai csak annyiban szünetelnek, módosulnak, amennyi
ben enől ítélet vagy törvény rendelkezik. V agyis az állampolgári jogok és kötelezettségek akkor érvé
nyesülhetnek, ha nem ellentétesek a büntetés céljával. Ebből az általános meghatározásból követke
zik, hogy a fogvatartott továbbra is birtokosa, cselekvő alanya minden olyan jogosultságnak, amely 
nem szerepel a jogszabályi tiltások, illetve korlátozások, valamint a búó ítélet rendelkezései között.

A törvény különösen kiemeli a személyhez fűződő jogok közül az élethez, a személyes bizton
sághoz, a magántitkok védelméhez, a jó hírnévhez, valamint a magánlakás sérthetetlenségéhez va-

* A sátoraljaújhelyi Eötvös Klub konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata.
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ló jogot. Kimondja ahátrányos megkülönböztetés tilalmát, ami felfogásom szerint már önmagában 
tartalmazza az emberek közötti egyenjogúságot is.

Fontos többletjogosultságként jelenik meg viszontanemzeti ségek, illetve a kisebbségekhez tar
tozók részére, amikor jogszabály rögzíti, hogy mindenki jogosult az anyanyelvét használni, jogait 
és kötelezettségeit saját anyanyelvén megismerni. (Az ilyen idegen nyelvű tájékoztatókat, informá
ciós anyagokat mindenki megkapja már a befogadáskor.)

A szabadságvesztés végrehajtásának alapvető feladatai között szerepel az emberi méltóság tisz
teletben tartásának hangsúlyozása. Fontos tény, hogy a végrehajtás nem hat ki a jogképességre. A 
büntetés-végrehajtási jogosultságok között szerepel a gondolat, vallás- és lelkiismereti szabadság, 
a szabadidőhöz, a művelődéshez, illetve a fizetett szabadsághoz való jog, valamint a szociális biz
tonsághoz, az egészséghez való jog konkrét megfogalmazásaként az egészséges elhelyezésre, a 
megfelelő egészségügyi ellátásra való jog.

A fentiekből is látható, hogy a legfontosabb személyiségjogok a bv. területén is biztosítottak és 
védettek, ehhez jelentős garanciát jelent az elítéltek panasz- jogorvoslati, illetve közérdekűbejelen
tés megtételéhez való joga.

A legnehezebb feladat talán az emberi méltósághoz való jognak, a testi épség és egészség jogá
nak, valamint a diszkrimináció jogának pontos meghatározása. Gondoljunk csak arra, hogy a fog- 
vatartott jogosult hosszú hajat, szakállt viselni akkor, ha az gondozott, ápolt Vita esetén nagyon ne
héz megmondani, hogy hol a határ a sérelem vagy a vélt sérelem között, vagy a szűkös elhelyezési 
körülmények miatt miként tudjuk biztosítani az elválható életteret stb. De ugyanilyen példaként 
hozható fel az ellenőrzés kapcsán a motozás végrehajtása, ahol szintén lehetnek konfliktusok. A pél
dák szinte vég nélkül sorolhatók.

Az alkotmány 54. § (1) bekezdése kimondja, hogy minden ember veleszületett joga az élethez 
és az emberi méltósághoz való jog, a (2) bekezdés pedig akínzás, a kegyetlen, embertelen, megalá
zó bánásmód, illetve büntetés tilalmát, valamint az emberen való önkéntes beleegyezés nélküli kí
sérletezés tilalmát rögzíti. A szabadságvesztés körülményeinek éppúgy biztosítaniuk kell e jogok 
érvényesülését, mint a szabad életben. A fentieket fontosságukra tekintettel az 1993. évi XXXII. 
törvény szinte szó szerint megismétli éppen akiemelt jelentőségük, fontosságuk miatt.

Korlátozottan érvényesülő jogok
Vannak olyan alkotmányos jogok, amelyek a szabadságvesztés végrehajtása alatt korlátozot

tan érvényesülnek vagy azért, mert a büntetés-végrehajtás biztonsága, illetve rendje azt megkíván
ja, vagy azért, mert a végrehajtás speciális körülményei nem teszik lehetővé a teljes körű érvénye
sülésüket A biztonsági okok miatt korlátozott módon érvényesül a közérdekű adatok megismeré- 
sének, illetve felhasználásának joga, a vélemény-nyilvánítás szabadsága, illetve a levéltitokyédel- 
me. Míg második ok miatt korlátozottan érvényesül a munkához való jog, az egyesüléshez, vala
mint a továbbtanuláshoz való jog is bizonyos mértékű sérelmet korlátozást szenved.

adódó bezártság, a szabad mozgás, helyváltoztatás szabadsága, ez a jog nem veszélyeztetheti a bün
tetés-végrehajtási intézet rendjét és biztonságát

A vélemény-nyilvánítás szabadságánál kritérium, hogy csak olyan formában teheti azt a fogva-
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tartott, amely nem zavarja a büntetés-végrehajtás rendjét, biztonságát, az nem lehet demonstratív, 
meg kell felelnie a házirend (napirend) előírásainak.

A levelezés, telefonbeszélgetés és a látogatóval folytatott beszélgetés -  kivéve a védővel foly- 
tatottat, a nemzetközi szervezethez írt és kapott levelet -  biztonsági szempontból ellenőrizhető, 
e tényre az érintettek figyelmét fel kell hívni. Ha alapos indok merül fel arra, hogy az elítélt részére 
érkező levelek nem borítékban megjelölt hatóságtól, nemzetközi szervezettől vagy a védőtől szár
maznak, a levelet az elítélt jelenlétében -  jegyzőkönyv felvétele mellett-kell felbontani. Az ellen
őrzés csak a feladó azonosítására szolgálhat

A munkához való jog csak korlátozottan érvényesül (a kijelölt munkát az érintett köteles elvé
gezni), a törvény munkakötelezettséget ír elő (a dolgozót díjazás, munkaszabadság illeti meg). Ha 
nem hajlandó dolgozni, fegyelmi vétséget követ el, ugyanakkor az a szervezetre nézve következ
ményekkel nem jár.

A büntetés-végrehajtáson belül az egyesülési jog csupán korlátozott, hiszen az adott idő alatt 
egyesületi tagsága nem szűnik meg, ha a gyakorlása nem feltétele a tagsági viszonyának.

A tanulás, szakképzés bizonyos feltételek mellett lehetséges, az oktatási törvény 16 éves korig 
kötelezővé teszi a hiányzó általános iskolai végzettség megszerzését Egyéb oktatási, szakképzési 
formákban önképzés vagy az intézetekben szervezett szakképzés keretében van lehetősége. Kivé
teles esetben, ha a bűncselekmény jellege, az érintett személyisége azt megengedi, külső tanintézet
ben is folytathatja tanulmányait.

Ideiglenesen szünetelő 
alkotmányos jogok

A szabadságvesztés, a személyes szabadságtól, a saját elhatározásból fakadó mozgástól való 
megfosztással jár. Az elítélteknek az egyes intézetek zsúfoltsága ellenére sincs joga a tartózkodási 
hely szabad megválasztásához. Vannak olyan jogok, amelyek érvényesülése kizárt, például a hon
védelmi kötelezettség teljesítése vagy a sztrájkjog, ami ellentétes lenne a munkavégzési kötelezett
séggel. Ugyancsak szünetel a gyülekezési jog.

A választójog és a választhatóság az alkotmány 70. § (2) bek. alapján kizárt (Az előzetes letar
tóztatott az ártatlanság vélelme alapján az intézetben szavaz.) Ugyancsak nincs lehetőség a szülői 
felügyelet gyakorlására. A másokkal való összezártság elviselésén,a kijelölt helyen való szabad 
mozgás meghatározásán stb. keresztül a börtön totális jellege -  úgy érzem -  kézzelfoghatóan érzé
kelhető.

Mindezeken változtatni próbál a jogalkotó több rendelkezéssel: a lakhelyhez közeli intézetben 
való elhelyezéssel, az egyszemélyes elhelyezés felkínálásával, az evsz. bevezetésével, a kimaradás 
alkalmazásával, valamint a rövid tartamú eltávozásra bocsáthatók körének kiszélesítésével.

A börtön tehát csak a szabadságtól foszt meg, más joghátrány csak annyi lehet, amennyit a sza
badságvesztés-büntetés feltétlenül megkövetel. Azaz úgy is fogalmazhatnék: nem a börtönben, ha
nem a börtönnel kell büntetni!
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