
BÓDI STEFÁNIA – BÓDI JÁNOS

A petíciós jog Európa egyes országaiban II. 
A petíciós jog az Egyesült Királyság egyes országaiban

(Bevezetés) Korábbi írásaimban is foglalkoztam már a petíciós joggal vagy panaszjog-
gal, amely alapján az embereknek lehetősége van arra, hogy állami vagy önkormányzati 
szervekhez írásbeli beadvánnyal forduljanak, olyan esetekben, amikor az ügy nem 
tartozik bírósági vagy közigazgatási eljárás keretei közé. A petíciós jog Földesi 
Tamás megfogalmazása szerint: „legális a kifejezési jogon belül, és nem azon kí-
vül foglal helyet […] a gyülekezési, szervezkedési, illetve szólás- és sajtószabad-
ság, valamint a petíciós jog logikailag ekvivalencia viszonyában állnak egymással. 
Ez azt jelenti, hogy ott van igazán gyülekezési, szervezkedési és kifejezési sza-
badság, ahol a petíciós jog megengedett és fordítva […] a petíciónak azok a sajá-
tosságai, hogy kérelmeket és panaszokat foglalnak magukba, s ezt meghatározott 
hatóságokhoz intézik, részét képezik ugyan a szólás- és kifejezési szabadságnak, 
de olyan sajátos formáját, amely eltér a szólás és szabadság által lefedett tartalmak 
zömétől. Ezért azt állíthatjuk, hogy a petíciós jog tulajdonképpen »sui generis« 
jog, amely tehát a maga nemében valami sajátosat fejez ki. A petíciós jog bizonyos 
fokig nem egy az alapjogok között, hanem az összes többi alapjog érvényesülésének 
egyik biztosítéka.”1

A petíciós jogra, mint viszonylag egyszerű, átlátható jogi eszközre úgy tűnik, igény 
van a XXI. században is a demokratikus államokban,2 nézzük most meg, hogy érvé-
nyesül ez a jog az Egyesült Királyság országaiban.3 Mindenekelőtt arra az alapve-
tő különbségre kell felhívni a figyelmet, hogy ellentétben a magyar kontinentális 
jogrendszerrel, angolszász országokkal van dolgunk, amelyek kevesebb hangsúlyt 
fektetnek a törvényi szabályokra, mint a kontinentális jogrendszer és nagyobb teret 
engednek a bírói mérlegelésnek, a bírói precedensjognak.4 Az Egyesült Királyság5 
országaiban, amint látni fogjuk, nincs is külön törvényi szabályozás,6 hanem a 
Házszabályokban található meg a petíciós jog és az alkalmazásával kapcsolatos el-
járás. Ez nem jelenti azt, hogy más állami szervekhez, például a helyi önkormányza-
tokhoz ne lehetne e joggal élni, csak a joggyakorlás nem szabályozott olyan formá-
ban, mint nálunk, ahol külön törvény7 tartalmazza a szabályokat, tekintet nélkül arra, 
hogy mely állami szervhez kerül a petíció benyújtásra. Így az angolszász „szabályozás” 
értelemszerűen a Parlamenthez benyújtható petíciókra fekteti a hangsúlyt. „Az angol-
szász törvények azonban korántsem olyan átfogóak és absztrakt szabályokon alapulók, 
mint a kontinentális törvénykönyvek. A common law jogrendszerek gerincét továbbra is 
az esetjog adja… az adott jogkérdést egy szigorúan felépített esetjogi rendszer keretei 
között, kizárólag a konkrét eset kontextusában próbálják megválaszolni, melynek alapja 
az az elv, miszerint a bírákat kötik a korábbi bírói döntések (precedensek).”8

További szembeötlő különbség, hogy nálunk nem található Petíciós Bizottság az or-
szággyűlési bizottságok sorában, addig az Egyesült Királyság országaiban igen, illetve 
Európa más államaiban is találkozhatunk az e célból létrejött bizottsággal.

(A petíciós jog Angliában) „Az angol mint Nagy-Britannia legnagyobb nemzete sem 
rendelkezik saját nemzeti parlamenttel – pontosabban szólva a Westminsterben működő 
angol–brit parlamentet tekintik annak. Az utóbbi testületben üléseznek a társtartományokban 
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megválasztott képviselők is. Fordítva azonban nem igaz: az angliai angolok érthető 
módon nem rendelkeznek képviselettel a helyi skót, walesi és észak-ír törvényho-
zásban.”9

Ősi jogintézményről van szó, hiszen e jog már a Magna Chartában is megtalálható 
volt 1215-ben, majd a Petition of Rights10 című dokumentum 1628-ban eredetileg pe-
tíciónak íródott. A Magna Charta 61. pontja szerint: „Ha mi, legfőbb igazságszolgál-
tatásunk, tisztviselőink vagy szolgáink bármely tekintetben bármely embert megsért, 
vagy megsértik a békét vagy a biztonságot, és a bűncselekmény a 25 báróból négynek a 
tudomására jut, vagy ha mi távol vagyunk a főbíróság tudomására hozzák, követelhető 
a sérelem azonnali helyreállítása.” Majd így folytatja: „ha mi vagy távollétünkben a legfőbb 
igazságszolgáltatás nem nyújtanánk 40 napon belül jogorvoslatot, számítva attól a naptól, 
hogy a cselekmény tudomásunkra jutott, a négy báró az ügyet a 25 báró elé utalja, akik 
lefoglalhatják minden lehetséges módon az egész közösség támogatásával földünket, elko-
bozhatják kastélyainkat, birtokainkat, javainkat, vagy bármi mást, csak a saját személyünk, a 
királynő és gyermekeink védettek, amíg nem biztosítjuk az általuk kért jogorvoslatot. Miután 
biztosítottuk a sérelem orvoslását, onnantól visszanyerjük az engedelmességet.”11

A Bill of Rights is ismerte e jogot 1689-ből: „Mivel az utóbbi időben második János 
király különféle gonosz tanácsadói segítségével, bírákkal és miniszterekkel, akik őt szol-
gálták, igyekezett lerombolni és kipusztítani a protestáns vallást, valamint e királyság 
törvényeit és szabadságait … jogunkban áll a királyhoz petícióval fordulni és minden 
letartóztatás vagy üldözés emiatt törvénytelen.”12

Jelenleg angol állampolgár élhet e joggal vagy olyan személy, aki lakóhellyel ren-
delkezik az Egyesült Királyság területén. A rendelkezéseket az angol Standing Order13 
tartalmazza, amely a Házszabálynak feleltethető meg, 2018-ban került elfogadásra és a 
10–11., 48., 61., 145a, valamint a 153–157. pontig terjedő rész tartalmazza a szabályo-
kat. Ha a petíciót 10.000 fő aláírja, a Kormány foglalkozik az üggyel,14 ha 100.000 fő 
írja alá, akkor automatikusan parlamenti vitát kell tartani a kérdésben.15 A petíciókat el 
kell utasítani, ha már folyamatban van petíció ugyanabban az ügyben, ha becsületsértőek 
vagy rágalmazóak, ha fals információkat tartalmaznak, ha állást kérnek benne vagy va-
lakit lemondásra szólítanak fel pozíciójáról a beadványban, ha más szerv, pl. a bíróságok 
vagy a helyi önkormányzat hatáskörébe tartoznak, ha valakinek a kinevezését támadják, 
ha bizonyos társadalmi csoportokat támadnak benne, pl. vallási, etnikai, vagy fogyatékkal 
élő emberek csoportját, ha lehetetlent kérnek, ha érthetetlenek, ha viccnek szánták őket 
vagy provokatívak.16 A Parlament megvitathatja a témát 100.000 aláírás alatt is, amennyi-
ben annyira fontosnak ítéli a kérdést, vagy dönthet úgy, hogy 100.000 aláírás fölött sem 
foglalkozik az üggyel, ha az ügy azonos a közelmúltban megvitatott kérdéssel. A Petíciós 
Bizottság (Petitions Committee) az Alsóház részeként jött létre, és 11 főből áll.17 A határo-
zatképességhez 3 fő jelenléte szükséges. Petícionálni tehát az Alsóház18 vagy a Kormány 
hatáskörébe tartozó ügyben lehet. A Bizottság jogosult meghatározni, hogy mikor kell 
ülést tartani a Westminster Hallban, (a Parlamentben) annak érdekében, hogy egy vagy 
több elektronikus vagy papír alapú petíció megvitatásra kerüljön.19 Bár a public kifejezést 
használja az angol rendszer a petíciók körülírására, amely arra enged következtetni, hogy 
közügyekben lehet petícióval élni, a Házszabály rendelkezéseiből kiderül, hogy be lehet 
nyújtani személyes sérelem miatt is,20 ezeket a petíciókat azonban nem kell megjelenteni 
az ún. Official Reportban. (Hivatalos jelentés formájában.)

A rendszer ismeri az elektronikusan benyújtható, ún. e-petíció intézményét, amelyhez 
minimum 6 aláírás szükséges.21 Az új elektronikus rendszer 2015 júliusában jött létre. 
Az elektronikus petíciókat be lehet nyújtani az Alsóház vagy a Kormány honlapján 
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keresztül is. A petíciót csak egyszer lehet aláírni. Papír alapú petíciót jelenleg csak 
képviselő nyújthat be, ehhez elegendő egy aláírás is, a képviselők nincsenek kötelezve 
petíció beadására.22 A papír alapú beadvány lehet akár kézzel írott, akár gépelt. Magától 
értetődő, hogy nem lehet támadó hangvételű, tiszteletteljesnek kell lennie. A képviselő 
útján történt benyújtás történhet hivatalosan vagy nem hivatalosan. A képviselő rövid 
összefoglalót ad elő arról, hogy kik a petícionálók, miről szól a beadvány és hány alá-
írással támogatott. A képviselő behelyezi ezek után a beadványt az erre a célra szolgáló 
petíciós táskába (petitionsbag), amely a Képviselőház elnöke mögött található. Nem 
hivatalos esetben a képviselő csak elhelyezi a beadványt, anélkül hogy előadná. Ezt az 
ülés alatt bármikor megteheti, ezek után minden petíciót azonosan kezelnek függetlenül 
attól, hogy hivatalos vagy nem hivatalos módon került benyújtásra. A petíciót megküldik 
a Kormánynak is, ha az ügy odatartozó. A Kormány 2 hónapon belül válaszol, de lehet, 
hogy ez több időt vesz igénybe.

Világosan le kell írni, hogy mit vár a petícionáló az ügyben, például nagyon sok 
esetben a Kormány cselekvését várják a beadványt tevők. A beadványokat angolul kell 
benyújtani vagy angol fordítással, úgy hogy egy parlamenti képviselőnek hitelesíteni 
kell. A papír alapú petíciókat alá kell írni, elektronikus aláírás vagy fénymásolat nem 
megfelelő. Mindkét típusú petíció (elektronikus és papír alapú) a Bizottsághoz kerül, 
amelynek 6 hónap áll rendelkezésére, hogy információt szerezzen, majd a kérdést nem 
maga a Bizottság oldja meg, hanem a Parlament vagy a Kormány révén oldódik meg a 
probléma. A Bizottságnak jogában áll kérdéseket feltenni a beadványt tevő részére sze-
mélyes meghallgatás során, megkereshet az ügyben releváns szervezeteket vagy embe-
reket, információért fordulhat a Kormányhoz vagy a Parlament felé. Megkereshet már 
parlamenti bizottságokat is a kérdés megtekintése miatt.

Eddig 28 102 beadványt nyújtottak be, ebből igen sokat elutasítottak 19 948-at. 74 
parlamenti vita és 456 Kormány általi válasz volt eddig a petíciós joggal kapcsolatban.23 
A témakörök meglehetősen változatosak, amelyeket a beadványok érintenek. A jelenleg 
futó petíciók érintik az iskolák állami támogatásának kérdését, egyesek abban az ügyben 
írnak, hogy halálos gázolásért járjon életfogytig tartó szabadságvesztés.24 Mások újabb 
választás kiírásáért petícionálnak (megjegyezzük, hogy hazánkban a népszavazási kez-
deményezés és a petíció nem kapcsolódnak össze, hanem két külön jogintézményről van 
szó), másokat azonban nem izgatnak komoly társadalmi kérdések és azt kérik, hogy a 
McDonald’sban állítsák vissza a műanyag szívószálakat.25

(A petíciós jog Skóciában) Skócia az Egyesült Királyság része, amely saját törvényhozó 
szervvel rendelkezik, amely korlátozott jogkörrel bír az 1998-as Scotland Act alapján. 
129 parlamenti képviselő található, az egykamarás törvényhozásban. „Nagy-Britanniában 
az 1997 után beindított devolúciós26 folyamat következtében kialakulhatott az önálló 
skót (és walesi, illetve észak-írországi) parlament és kormány, de a központihoz képest 
csökkentett hatáskörökkel. A skóciai, a walesi és az észak-írországi területek továbbá nem 
rendelkeznek az autonómia azonos fokával, a domináns és többségi Anglia pedig mai na-
pig nem rendelkezik önálló – azaz csak angol – közjogi szervekkel. Az angolok ugyanis 
teljesen azonosulnak a Londonban működő közös (azaz brit) intézményekkel.”27

Skóciában is a 2018-ban elfogadott Standing Orders tartalmazza a vonatkozó szabá-
lyokat, a 6. és a 15. fejezetben,28 ennek alapján létrejön a Public Petitions Committee,29 
amely 5 főből és 3 póttagból áll. Petíciót benyújtani a Parlament vagy a Kormány 
hatáskörébe tartozó ügyben lehet természetes személy vagy szervezet által. Itt hang-
súlyozzák leginkább azt az alapvető jellegzetességét e jognak, amely hazánkban is 
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ugyanígy van, hogy a petíció nem avatkozhat be más hatalmi ág működésébe.30 
Elutasítják,31 ha komolytalan, rágalmazó, gúnyolódó, ha téves információkat tartalmaz, 
ha támadó hangvételű, ha bírósági ügy van folyamatban a kérdésben, ha olyasmit kér a 
Parlamenttől, amire az nem jogosult, ha azonos egy másik petícióval akár olyannal, amit 
kevesebb, mint egy éve zártak le.

Hasonlóan az angol szabályozáshoz elektronikus petícióra itt is van lehetőség (online 
felületen vagy e-mailben), e-mailben tájékoztatnak arról, hogy a beadvány elfogad-
ható-e. A skót elektronikus rendszert úttörőnek tekintik Európában 1999 óta, mert az 
interneten közzétételre kerülnek az elektronikus petíciók és azok kezelésének útja is. 
Lehetőség van arra is, hogy online vita bontakozzon ki a petícióról. Küszöb vagy limit 
itt nincsen, itt található meg a legtöbb információ a petíciókkal kapcsolatban más or-
szágokhoz képest, a rendszert szokás az Európai Unió petíciós rendszeréhez hasonlí-
tani.32 Ez a rendszer bárkitől fogad petíciót, nem kell skót állampolgárnak lenni és még 
lakóhely sem szükséges az országban.

Petíciót támogatni is lehet 6 hétig,33 vagyis nem muszáj még egyszer benyújtanunk, 
ha ugyanabban a kérdésben már valaki más benyújtotta. Bármely nyelven fogadja 
Skócia a petíciókat, ha a petíció nyelve más, mint az angol, a Parlament gondoskodik 
a fordításról.34 A petíciók témaköre itt is nagy változatosságot mutat, egyesek a gyer-
mekbántalmazások kivizsgálását követelik az iskolákban, míg mások azt kérik, hogy a 
vegán menük elérhetőek legyenek mindenhol.35 A problémát itt sem maga a Bizottság 
oldja meg, hanem azáltal oldódik meg, hogy továbbítják az ügyet a Kormányhoz, vagy 
a Parlamenthez vagy másik parlamenti bizottsághoz, a helyi önkormányzatokhoz vagy 
a Bizottság maga is lezárhatja az ügyet, ha nincs mit tenni.36

(A petíciós jog Walesben) Wales az Egyesült Királyság része, ennek megfelelően az 
Egyesült Királyság Parlamentjéhez tartozik, de van önálló törvényhozó testülete, amely 
részleges önállósággal rendelkezik. Parlamentje a National Assembly for Wales nevet 
viseli, 1999 óta működik, azonban története hosszabb időre nyúlik vissza. 60 képvise-
lői hellyel rendelkezik, és ötévente vannak a választások.37 Jogalkotó szerv, melynek a 
Kormány plénum előtti és bizottság előtti beszámolóval egyaránt tartozik.

Itt a 2016 júniusában került felállításra a Bizottság – Petitions Committee – és a 
Házszabály38 23. cikke tartalmazza a jog gyakorlására vonatkozó szabályokat. A petíci-
ónak tartalmaznia kell a beadványt tevő címét és nevét, aki lehet Wales területén lakó-
hellyel rendelkező személy vagy ott működő szervezet. Petíciót szintén be lehet nyújtani 
papír alapon vagy elektronikusan. Mindkét típusú petícióhoz minimum 50 aláírás kell,39 
petíciót a Kormány vagy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyen lehet beadni. 
Ennek megfelelően nem lehet benyújtani külpolitikai kérdésekben, büntető igazságszol-
gáltatással kapcsolatban, szociális juttatásokkal vagy állami nyugdíjjal kapcsolatban. 
Nem tartoznak ide azok az ügyek sem, amelyek a helyi önkormányzatok kompetenciá-
jába tartoznak vagy az Egyesült Királyság Parlamentjéhez.

A hangvétel nem lehet támadó jellegű, és nem lehet megegyező egy olyan korábbi 
petícióval, amelyet egy éven belül zártak le. A Házelnök először minden petíciót átnéz, 
és tájékoztatja a Parlamentet azok tartalmáról és az aláírások számáról.

Az 50 aláírás szigorúan értendő, tehát ameddig ez nem gyűlik össze, addig nem ke-
rül az ügy a Bizottság elé. Elektronikus petícióhoz 6 hónapon keresztül lehet aláírást 
gyűjteni a honlapon keresztül. Elektronikus beadvány esetén maximum 2000 karak-
ter terjedelemben le kell írnunk a beadvány lényegét, tárgyát és további 2000 karakter 
terjedelemben lehet még további információkat közölni. Lehetőség van a petícióhoz 
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bizonyítékot csatolni, de nem kötelező, ez esetben a bizottság előtt elő kell adni a bizo-
nyítékot. Lehetőség van tehát személyesen is szót váltani a bizottság tagjaival. A petíciók 
elérhetőek a honlapon keresztül, mindegyiknél látható a cím, a benyújtó személy neve, 
a dátum, és az aláírások száma. A benyújtás során jóhiszeműen kell eljárni. Ha ragasz-
kodunk a papír alapú benyújtáshoz, célszerű előtte a bizottsággal felvenni a kapcsolatot, 
hogy tudjuk, mik a formai kritériumok. Például meg kell jelölni, hogy a Parlamenttől 
kérünk-e valamit vagy a Kormánytól, ez utóbbi esetben is a Parlamentet kérjük arra, 
hogy forduljon a Kormányhoz kérésünkkel.

A bizottság itt elnökből és négy főből áll és kéthetente ülésezik.40 A Standing Order 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok működésébe nem lehet beavatkozni. A témák meglehe-
tősen változatosak itt is, egyesek a parkok megóvását szeretnék elérni petíció segítsé-
gével, míg mások azt kérik, legyen vége a nukleáris szennyezésnek.41 Több mint 5000 
aláírás esetén parlamenti vitát kell tartani a kérdésben.42 Az ügyet azáltal oldja meg a 
Bizottság, hogy a Kormányhoz továbbítja az ügyet, vagy másik bizottsághoz, illetve 
illetékes személyhez, vagy parlamenti vitára kerül sor, vagy közli a beadványt tevővel, 
hogy semmit sem lehet tenni a konkrét ügyben. Természetesen az is lehet, hogy új jog-
alkotási eljárást indít el a beadvány, vagy helyszíni vizsgálatra vagy egyéb parlamenti 
vizsgálatra kerül sor általa egy ügyben. A petícionálót tájékoztatni kell arról, hogy mi 
történik a beadványával. A bizottság előtt személyes meghallgatásnak személyesen vagy 
képviselő útján is helye van, ez lehet akár a petícionáló maga, akár a Kormány egy tagja.

Ami a témaköröket illeti, itt találkozhatunk az iskolai étkeztetés/éhezés témakörével, 
a helyi adózással, az iskolabuszok költségeivel, vagy azzal a kérdéssel, hogyan szabá-
lyozzák a napelemek beszerelését.43

(A petíciós jog Észak-Írországban) Itt az átruházott hatáskörrel rendelkező Nemzetgyűlés 
csak egykamarás,44 „a tartomány korlátozott jogkörű törvényhozó szerveként funkcio-
nál, még 2017-ben függesztették fel átmenetileg a pártok közötti megegyezésre való 
képtelenség miatt. Ilyen már többször is történt, például 2002 és 2007 között sem mű-
ködött az intézmény hasonló okok miatt.”45 

Petícióval élni itt a Parlament hatáskörébe tarozó ügyben lehet, a szabályokat a 2016-
ban elfogadott Házszabály 22. cikke tartalmazza.46 Mindenkinek, aki petíciót terjeszt be 
a Parlament elé, csatolnia kell az ügyben keletkezett dokumentumokat és aláírásokat, 
petíciót benyújtani a Parlament hatáskörébe tartozó ügyben lehet.

Itt található a legrövidebb jogi szabályozás e jogot illetően. Az egyetlen olyan ország, 
ahol nem Petíciós Bizottság néven szerepel az érintett parlamenti bizottság, hanem a 
Business Committee47 foglalkozik a beadványokkal. A bizottság a Kormányhoz továb-
bítja a beadványt, így oldódik meg a kérdés. A petíciók elektronikus benyújtására itt is 
van lehetőség, a petíciókról szóló tájékoztató anyag szerint,48 ez a jog kapcsolatot jelent 
a polgárok és a Parlament között, a polgárok és az állam között. Felhívja a figyelmet 
egy sérelemre, akár a kormányzati politika módosulását is eredményezheti, befolyásolja 
a parlamenti vitákat és működést.

Az 1998-as Northern Ireland Act 28B és 42.§-A is tartalmaz a petícióval kapcsolatos 
rendelkezéseket, ennek értelmében, ha 30 képviselő petícionál közügyben, akkor az 
Executive Committee véleményét kérik ki hét napon belül. Ezt az eljárást egyúttal akkor 
alkalmazzák, ha miniszteri döntésre reflektál közvetlenül egy petíció.49 A 42.§-ban pedig 
az ún. petition of concern nevű eljárás nem keverendő össze a hagyományos értelemben 
vett petícióval, itt csupán a név hasonló. Ez ugyanis azt jelenti, hogy míg a törvények 
elfogadásához általában egyszerű többség kell, addig ennél az eljárásnál szükséges 
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a közösségek jóváhagyása, vagyis 60%-os támogatottság kell, úgy hogy 40%-ban kell 
mind az unionista, mind a nacionalista képviselők támogatása. Ez egyfajta vétó, blokko-
ló mechanizmus. Az eljárást legalább 30 képviselő kezdeményezheti.50

A petíciós eljárást 2016-ban reformálták meg az országban Jo-Anne Dobson politikus 
javaslatára, aki úgy vélte, hogy az ország lemaradt e tekintetben az Egyesült Királyság 
többi államához képest.51

A petíciók témaköre itt érinti az alábbiakat: például hogy tiltsák be az agárversenye-
ket, hogy előzzük meg az öngyilkosságokat elnevezésű kampány induljon, szolgáltas-
sunk igazságot a Belfasti repülőtér elbocsátott dolgozóinak…52 Érdekesség, hogy míg 
ez a jog kevésbé kidolgozott Észak-Írországban, addig a gyülekezési jog, amely szintén 
az állampolgárok véleményének egyik kifejezési útja, ha úgy tetszik kommunikációs 
jog a magyar Alkotmánybíróság korábbi megfogalmazásában, jóval kidolgozottabb, és 
egyedülálló módon ehhez rendelkezik az ország az erre a célra létrehozott bizottsággal 
– Parades Commission – és a hozzá rendelt magatartási kódexszel is. (Code of Conduct)

(Záró gondolatok) Bár e jog létezik hazánkban is, és elektronikus benyújtásra is van lehe-
tőség, úgy tűnik, ismertsége még nem olyan széleskörű az állampolgárok körében, mint 
az angolszász országokban. Bár közérdekű bejelentések (petíciók) szép számban érkeznek 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz és az alapvető jogok biztosának honlapján ke-
resztül is (ez egyfajta központi rendszer hazánkban a bejelentések megtételére), úgy tűnik, 
ezek egy része nem a megfelelő fórumhoz kerül, vagyis az állampolgárok – és olykor a 
jogalkalmazók – sem tudnak különbséget tenni az egyes panaszfajták között.

A petíciós jog jogrendszerbeli helye nem kellőképpen tisztázott, az biztos, hogy poli-
tikai jognak minősül. Stephen A. Higginson szerint mára a szólásszabadságba beolvadt 
és annak részeként ismert.53 Gyökerei a gyarmati korba nyúlnak vissza, Amerikába.

Noha napjainkban nem a leghatékonyabb eszköz, de valaha nagy eredmény volt a pol-
gárok kezében ez a jogosítvány, amellyel a kormányzó hatalom elszámoltatható volt az 
állampolgárok felé.54 Együtt fejlődött az angol szabadság megerősödésével. Az első angol 
petíció megjelenését 1013-ra teszik, és a királyhoz, II. Ethelredhez55 íródott. A király a 
dánok inváziója alatt Franciaországba menekült, és a nemesek petíciója sérelmeiket tar-
talmazta, és felszólította a királyt, hogy jelenjen meg a tanács előtt. A jog fejlődésében a 
két sarkalatos pont az volt, hogy egyrészt a petícionálók büntethetőek-e a beadványukért, 
másrészt, hogy jogukban áll-e a Kormány irányába kérést vagy követelést megfogalmazni.

A királyi kormányzók, akik megkísérelték elnyomni ezt a jogot, mindig erős ellenál-
lásba ütköztek, és fegyelmi büntetést kaptak a Koronától, mert ez a jog elismert jognak 
számított a kezdetektől.56

Összességében azt mondhatjuk, hogy a korábbi történelmi korokban e jog nagyobb 
súllyal érvényesült a civil jogérvényesítésben, lévén nem volt Alkotmánybíróság, om-
budsman, nemzetközi bíróságok, melyekkel hatékonyan föl lehetett volna lépni a tör-
vénytelenség ellen. Megfigyelhető, hogy a kormányzás és az uralkodó cselekedeteit volt 
hivatva törvényes keretek közt tartani, ez a funkciója módosult formában megmaradt.

Anglia és Wales területén a Local Government Act 2000, vagyis a helyi önkormányza-
tokról szóló törvény 1/A részének 4. fejezete, a 9MC pontban lehetővé teszi, hogy petíció 
alapján népszavazás kitűzésére kerüljön sor.57 Magyarországon a két jogintézményt nem 
kapcsoljuk össze.58 A helyi önkormányzatokról szóló 2010-ben született 898. számú rendelet 
tartalmazza a részletes szabályokat, ehhez született egy miniszteri indoklás is. (Explanatory 
Memorandum to The Local Authorities (Petitions) (England) Order 2010. No. 898) A helyi 
önkormányzatoknak joguk van meghatározni azt a küszöböt, ami szükséges a beadvány 
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megvitatásához. Ez nem lehet több mint a helyi választópolgárok 5%-ának aláírása. A helyi 
hatóságoknak ki kell dolgoznia a petíciók kezelésének útját és mindenki nyújthat be hely-
ben petíciót, aki Anglia vagy Wales adott önkormányzatának területén él vagy tanul, vagy 
dolgozik. A válasz többféle lehet: akár a helyi önkormányzat ülésének összehívása, vagy 
írásbeli válasz a petícióra, vagy közmeghallgatás tartása, vagy az ügy kivizsgálása például. 
Az angolszász világban a civil megnyilvánulások egyik legnépszerűbb formája ez az eszköz. 
A miniszteri indoklás szerint jó néhány önkormányzatnak már igen fejlett rendszere van 
a beadványokkal kapcsolatban. A helyi közügyek egy része helyi petíciókkal oldható meg a 
leghatékonyabban, még akkor is, ha a Kormány magasabb szinten helyezkedik el.

A leghíresebb petíciók egyébként a brexit59 ellen íródtak 2019 márciusában, percen-
ként 2000 aláírással bővült a brit parlament honlapján az aláírások száma, ennek ered-
ményeként az többször is összeomlott.60 Az aláírások száma végül 6,1 milliónál tető-
zött. Megjegyezzük, hogy ez a téma (brexit) dominál még az Európai Unió Petíciós 
Bizottságához az Egyesült Királyság állampolgárai által benyújtott petíciók esetén is. Van, 
aki azt sérelmezi, hogy az uniós polgárságához fűződő jogai visszavonásához ő nem járult 
hozzá, és meg lehetne-e tartani e jogokat azon személyeknek, akik a kilépés ellen döntöttek.61 

A petíciós jogot a nemzetközi emberi jogi egyezmények egy része nevesíti. Az Emberi 
Jogok és Kötelességek Amerikai Nyilatkozata (Bogota, 1948.)62 XXIV. cikkében tartal-
mazza a petíciós jogot, és kimondja, hogy minden embernek joga van petíciót benyújtani 
az illetékes hatóságokhoz, közérdekből vagy egyéni érdekből és joguk van a beadványra 
választ kapni. Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Nizza, 2000)63 is ismeri ezt a jogot, 
és a 44. cikkben kimondja, hogy bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban 
lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerint székhellyel rendelkező bármely természetes 
vagy jogi személy jogosult petíciót benyújtani az Európai Parlamenthez. A nemzetközi 
egyezmények a petíciós jog megnevezést használják. Szembetűnő, hogy a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya64 külön nem nevesíti e jogot, azonban a 
25. cikkben, a közügyekben való részvétel jogát említi, amibe beletartozik a petíciós jog 
is. Eszerint minden állampolgárnak megkülönböztetések, illetőleg észszerűtlen korláto-
zások nélkül joga és lehetősége van arra, hogy a közügyek vitelében közvetlenül vagy 
szabadon választott képviselők útján részt vegyen. Az Európa Tanács római egyezmé-
nye65 sem ismeri a jogot, bár az Emberi Jogok Európai Bíróságához66 fordulás jogát 
– és általában a nemzetközi szervezetekhez fordulás lehetőségét – felfoghatjuk egyfajta 
nemzetközi petícionálási jogként.67
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