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BEVEZETÉS
Az összeállítás a képviselőkre vonatkozó mentelmi jogi szabályokat foglalja össze – a
megrendelő igénye alapján – 34 európai és 5 Európán kívüli ország példáján. Az európai
országok vizsgálata kiterjed (Magyarország kivételével) az Európai Unió tagállamaira 1, öt
tagjelölt- és két potenciális tagjelölt országra2, valamint az öt Európán kívüli országra, melyek
között az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Izrael, Kanada és Új-Zéland szerepel.
A mentelmi jog a képviselők függetlenségének közjogi biztosítékát jelenti. Összetételét
tekintve két elemből áll: a felelőtlenségből (immunitás) és a sérthetetlenségből (inviolabilitás).
Míg a felelőtlenség intézménye a képviselők szólásszabadságát védi, a sérthetetlenség a
képviselőt tevékenységében gátló büntetőeljárás megindításának akadályát jelenti. Különbség
a két összetevő között, hogy amíg a felelőtlenség feltétlen, vagyis a mandátum megszűnésétől
függetlenül áll fenn, a sérthetetlenség általában csak annak felfüggesztéséig védi a képviselőt.
Az alábbiakban ország szerinti bontásban, a mentelmi jog összetevőit elkülönítve mutatjuk be
a vonatkozó szabályozást.
Mellékletek
Az elemzés végén egy táblázat szerepel, amely összefoglalja az elemzett országok mentelmi
jogi szabályozását. A táblázatban a könnyebb átláthatóság érdekében egymás mellett szerepel
a felelőtlenségre, valamint a sérthetetlenségre az adott országban vonatkozó szabály, s ezektől
elkülönített rész szól a mentelmi jog megszüntetésének lehetőségéről.
Felhasznált források
A lábjegyzetekben feltüntetett nyomtatott és elektronikus szakirodalmi forrásokon túl
alapvetően az alábbiakra támaszkodtam:
 Az egyes országok angol nyelven elérhető házszabályai, alkotmányai (elsősorban a
parlamentek honlapjáról).
 Az ECPRD3 levelezőlistájára feltett – a mentelmi jog összetételére, annak
szabályozására, a megszüntetés lehetőségére és módjára vonatkozó – válaszok.
 Az Európai Parlament „Handbook on the incompatibilities and immunity of the
Members of the European Parliament” című 2012-es kiadványát.4
 Az Interparlamentáris Unió (IPU)5 – elsősorban a képviselők státuszára vonatkozó –
forrásai.

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
2
Tagjelölt országok: Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia, Törökország
Potenciális tagjelölt országok: Bosznia-Hercegovina, Koszovó
3
Az ECPRD (European Centre for Parliamentary Research and Documentation) Parlamenti Kutatás és
Dokumentáció Európai Központja www.ecprd.org
4
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2009/419602/IPOL-JURI_DV(2009)419602_EN.pdf
5
Inter-Parliamentary Union: Információk és táblázatok az egyes parlamentek működéséről www.ipu.org
1
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EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió parlamentje: Európai Parlament
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 751 fő
Az Európai Parlament tagjainak mentelmi jogát a 7. Jegyzőkönyv az Európai Unió
Kiváltságairól és Mentességeiről szabályozza.
A mentelmi jog hatályáról a 9. cikk és a 10. cikk rendelkezik:
„9. cikk: Az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt, az Európai Parlament tagjai:
a) saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik,
b) a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és
bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól.
A mentesség akkor is megilleti a tagokat, amikor az Európai Parlament üléseinek helyére
utaznak, illetve onnan visszatérnek.
Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot bűncselekmény
elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai
Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét
felfüggessze.
10. cikk: Az uniós intézmények munkájában részt vevő tagállami képviselők, valamint az ő
tanácsadóik és szakértőik feladataik ellátása, valamint az ülések helyére történő utazás és
az onnan történő visszatérés során a szokásos kiváltságokat, mentességeket és
könnyítéseket élvezik.
Ezt a cikket az Unió tanácsadó szerveinek tagjaira is alkalmazni kell.”
A Jegyzőkönyv által biztosított mentelmi jogon túl a képviselőkre vonatkozó esetleges hazai
kedvezményekkel kapcsolatban a 17. cikk úgy rendelkezik, hogy „Az Unió tisztviselőinek és
egyéb alkalmazottainak kizárólag az Unió érdekében lehet különféle kiváltságokat,
mentességeket és könnyítéseket adni.”
Felelőtlenség
A 8. cikk szerint:
„A feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai
Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók
bírósági eljárás alá.”
A képviselők felelőtlensége csak a parlamenti mandátumukhoz kapcsolódó véleményhez
kapcsolódik. A védelem független attól, hogy a vélemény hol kerül kifejtésre: az Európai
Parlamentben, vagy más helyen. Az Európai Bíróság esetjogában, a véleménynyilvánítás
szabadsága és a bírósághoz fordulás joga közti egyensúlyt megteremtsése érdekében kimondta,
hogy a felelőtlenség csak azon véleményeket védi, melyek közvetlen és nyilvánvaló
kapcsolatban állnak a képviselő parlamenti feladataival. A mentelmi jog felfüggesztéséről való
döntés a nemzeti bíróságok hatáskörébe tartozik (ECPRD 2948, 2014).
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Sérthetetlenség
A 7. cikk szerint:
„Az Európai Parlament üléseinek helyszínére utazó, illetve onnan visszautazó Európai
parlamenti tagok szabad mozgására vonatkozóan semmilyen igazgatási vagy egyéb
korlátozás nem alkalmazható.
Az Európai Parlament tagjai a vám- és devizaellenőrzést illetően:
a) saját kormányuk részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint az
ideiglenes hivatalos kiküldetésben külföldre utazó magas rangú tisztviselők,
b) a többi tagállam kormánya részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint
a külföldi kormányok ideiglenes hivatalos kiküldetésben lévő képviselői.”
A képviselők mentességet élveznek a szabadságvesztéssel járó intézkedések alól. Ez a szabály
azonban azzal a korlátozással együtt értelmezendő, mely szerint a képviselő, saját államának
területén a mentelmi jog kiterjedése a hazai parlament tagjainak mentelmi jogához igazodik.
Külföldi állam területén azonban az Európai Parlament tagjával szemben a fogva tartás minden
típusának elrendelése, illetve a bírósági eljárás lefolytatása tilos, a tettenérés esetének
kivételével (ECPRD 2948, 2014).
A mentelmi jog megszűnése
Az Európai Parlament elrendelheti a mentelmi jog felfüggesztését. Az eljárás menetéről Az
Európai Parlament Eljárási Szabályzatának 7. cikke rendelkezik. A felfüggesztés iránti kérelem
abban az esetben nyújtható be a Parlamenthez, ha a tagállami hatóságok feltehetőleg
megsértették egy képviselő vagy volt képviselő kiváltságait és mentességeit. A Szabályzat
kiemeli azt az esetet, amikor „a körülmények a képviselő szabad mozgására vonatkozó
igazgatási vagy egyéb korlátozást jelentenek a parlamenti ülésekre való utazás vagy az onnan
történő elutazás tekintetében, illetve a képviselői feladatai ellátásának keretében történő
véleménynyilvánítás vagy szavazás tekintetében”. Határozathozatal esetén a képviselő a
határozat felülvizsgálatát kérheti. Az eljárás részletes szabályait a 9. cikk tartalmazza.
Az Európai Parlament tagja nem mondhat le mentelmi jogáról (ECPRD 2948, 2014).
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EU-TAGÁLLAMOK
AUSZTRIA
Az osztrák parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Nationalrat – 183 fő
Felsőház: Bundesrat – 61 fő
Ausztria a parlament tagjaira vonatkozó mentelmi jogi szabályokat legmagasabb szintű
jogszabályában, az Alkotmányban fekteti le, valamint részben az előbbi rendelkezéseit
megismételve szabályozza a kérdést a Nemzeti Tanács Ügyrendjéről szóló szövetségi törvény
10. szakasza is.
Felelőtlenség
Az Alkotmány az 57. cikkben a mentelmi jog meghatározása során a Nemzeti Tanács tagjairól
rendelkezik, majd az 58. cikkben kimondja, hogy a Szövetségi Tanács tagjaira ugyanazon
mentelmi jog vonatkozik, mint az őket delegáló parlament tagjaira. Hatásában a Nemzeti
Tanács és a Szövetségi Tanács tagjainak mentelmi jogára vonatkozó szabályozás azonos
(ECPRD 2815, 2015).
A képviselők felelőtlensége kizárólag parlamenti megbízatásukkal összefüggő
cselekményeikkel kapcsolatban áll fenn. Vonatkozik a nyilvános ülések, az állandó bizottságok,
a politikai csoportok ülései során tett nyilatkozatokra, szavazásokra, és kijelentésekre – nem
érinti viszont a külső tevékenységeket. A bírói gyakorlat szerint a tevékenység gyakorlása során
tett kijelentés megismétlése külső tevékenység során (pl. újságcikkben) maga után vonhat
polgári, vagy büntető eljárást. E gyakorlat a parlamenti mandátummal való visszaélések
elkerülése érdekében alakult ki (ECPRD 2498, 2014).
Az Alkotmány 57. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a Nemzeti Tanács tagjai feladatuk
gyakorlása során leadott szavazataik miatt soha nem tehetők felelőssé. Ez után rendelkezik a
képviselők megbízatásuk gyakorlása során tett szóbeli vagy írásbeli véleménye tekintetében
fennálló felelőtlenségről is. E véleményükkel kapcsolatban kizárólag a Nemzeti Tanács
vonhatja felelősségre őket.
A védett vélemények körét érintő legújabb reform két kivételt iktatott be ebben a körben az
Alkotmány szabályai közé: egyik kivétel a rágalmazás, másik a Szövetségi Tanács és Nemzeti
Tanács Szövetségi Információs Törvénye által szabályozott cselekmények köre. Ezekben az
esetekben a hatóságok felléphetnek a képviselők ellen (ECPRD 2815, 2015).
A felelőtlenség nem terjed ki a frakció által a képviselő plenáris ülésen tett kijelentéseiért
esetlegesen meghozott fegyelmi szankciókra (ECPRD 2498, 2014).
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Sérthetetlenség
A mentelmi jog csak abban az esetben védi a képviselőt, ha a cselekmény az érintett képviselő
politikai tevékenységével kapcsolatos.
A sérthetetlenségre vonatkozó kiterjedt szabályozást ad az Alkotmány 57. és 58. cikke. A
Nemzeti Tanács tagjai büntetendő cselekmény elkövetése esetén csak a Nemzeti Tanács
hozzájárulásával tartóztathatók le, a tettenérés esetét kivéve. Ebben az esetben is a hatóság
azonnal köteles értesíteni a Nemzeti Tanács elnökét a letartóztatásról, s annak kérése esetén a
fogva tartást fel kell függeszteni, illetve a teljes eljárást meg kell szüntetni. A Nemzeti Tanács
tagjai esetén a házkutatáshoz is szükség van a Nemzeti Tanács hozzájárulására.
A mentelmi jog megszűnése
Az alkotmány 57. cikk (6) bekezdése szerint a képviselők mentelmi joga az újonnan
megválasztott Nemzeti Tanács alakuló ülésének napján szűnik meg, kivéve a Nemzeti Tanács
azon szerveinél, melyek hivatali ideje tovább tart a fenti időpontnál – ez esetben a mentelmi jog
kitart a megbízás megszűnéséig.
A mentelmi jog megszüntethető azon kamara által, melynek a képviselő tagja.
Az Alkotmány rendelkezései szerint a hatóság, mielőtt eljárást indítana a képviselő ellen, a
képviselők egyharmadának kérésére köteles beszerezni a Nemzeti Tanács állásfoglalását a
cselekmény minőségével kapcsolatban. A gyakorlatban a hatóságok minden esetben
törekszenek az állásfoglalás beszerzésére. A kérdést az illetékes állandó bizottság vitatja meg
ülésén, melyről jelentést készít a plenáris ülés számára. A jelentés megnevezi a kérelmező
hatóságot, valamint a szóban forgó ügy címét/ számát. A jelentés tartalmazza a bizottság
javaslatát a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatban. A felfüggesztésről a Nemzeti Tanács
nyilvános szavazás útján dönt. Döntését nem kell megindokolnia. A Nemzeti Tanács és a
Szövetségi Tanács együttesen dönthet nyilvánosság kizárásával történő vitáról a képviselők
egyötödének kérésére. Fellebbezésre nincsen lehetőség (ECPRD 2498, 2014).
Az eljárás időtartamát tekintve az Alkotmány kimondja, hogy mindazon esetekben a Nemzeti
Tanács hozzájárulása megadottnak tekintendő, melyekben az illetékes bűnüldöző hatóság
megkeresésére nyolc héten belül nem határoz. A Nemzeti Tanács elnöke az ilyen megkeresést
legkésőbb a nyolc hetes határidő elteltét megelőző utolsó előtti napján köteles a kérdést
szavazásra bocsátani. A határidőbe azonban nem számít bele azon időszak, amikor a Nemzeti
Tanács nem ülésezik.
Mentelmi jogáról a képviselő nem mondhat le.
BELGIUM
A belga parlament: Parlement fédéral / Federaal Parlement / Föderales Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Chambre des Représentants – 150 fő
Felsőház: Sénat / Senaat / Senat – 60 fő
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A mentelmi jogi szabályokat Belgium alkotmányos szinten fekteti le. Forrásként felhasználtuk
továbbá a Képviselőház kiadványát a szólásszabadságról, illetve a mentelmi jogról.
Felelőtlenség
A Parlament tagjainak speciális védelméről az Alkotmány 58. cikke gondoskodik, mely szerint
egyik kamara egyetlen tagjával szemben sem lehet eljárást vagy nyomozást folytatni feladata
ellátása során kinyilvánított véleménye vagy szavazása miatt. E kinyilvánítás történhet szóban,
vagy írásban. A védelem abszolút, nincs helye felfüggesztésnek, vagy megfosztásnak.
A vélemény kifejtésének helye irreleváns, az egyetlen követelmény, hogy az parlamenti
funkciója ellátásához kötődjön. A kötődés megállapítható többek között, ha a képviselő
véleményét a plenáris ülésen, a parlamenti konzultációs bizottság ülésén, az állandó, a
különleges és ideiglenes bizottságok ülésén, a vizsgálóbizottságok ülésén, tanácsadó
bizottságok ülésén, vagy politikai csoportok megbeszélésén fejti ki. Védett a Parlament
megbízásából, vagy annak nevében kijelentést tevő személy is. Ilyen védelmet élvez
mindenekelőtt a házelnök, feladata ellátása során. Azonban, ha egy képviselő saját
szervezésében sajtótájékoztatót tart, nem élvez védelmet.
A mentelmi jog által védett kijelentés magánemberként történő megismétléséért (pl. interjúban,
konferencián) a parlamenti képviselő felelőssé tehető.
Sérthetetlenség
A sérthetetlenség büntetőügyekben védi a képviselőt. Ez a kör magában foglalja a
bűncselekmények összes kategóriáját, a szabálysértést, a vétséget és a bűntettet is. A polgári
felelősségre vonásra azonban a mentelmi jog nem terjed ki.
Az Alkotmány 59. cikke úgy rendelkezik, hogy képviselő ellen csak kamarájának engedélyével
lehet az ülésszak alatt büntetőeljárást folytatni vagy letartóztatást foganatosítani, a tettenérés
esetét kivéve. Az elkövetéstől számított 24 órán belül történő elfogás a tettenérés fogalma alá
vonható.
Az ülésszak ideje alatt csak az ügyészség indíthat nyomozást büntetőügyben valamely kamara
tagja ellen, az állampolgárok számára erre nincs lehetőség. Ebben az időszakban büntetőügyben
bírói döntést igénylő kényszerintézkedést elrendelni csak az illetékes bíró kérelmére, a
fellebbviteli bíróság elnökének engedélyével lehet. Erről az érintett kamara elnökét értesíteni
kell.
Házkutatást, lefoglalást is csak az érintett kamara elnökének vagy az általa kijelölt személy
jelenlétében lehet végrehajtani.
A büntetőeljárás felfüggesztését kérelmezheti:



a kamara tagja kamarájától, valamint
a kamara az illetékes hatóságtól.

A kamara tagja a vizsgálat bármely szakaszában kérheti annak felfüggesztését saját
kamarájától. A kérés teljesítéséhez az érintett kamarában a leadott szavazatok kétharmados
többsége szükséges.
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A kamara kérésére tagjának fogva tartását, vagy a vele szemben folytatott büntetőeljárást fel
kell függeszteni az ülésszak idejére.
A mentelmi jogi eljárás szabályait mindkét kamara maga határozza meg ügyrendjében.
A mentelmi jog megszűnése
A mentelmi jog a mandátum megszűnéséig tart, azonban a képviselő továbbra is védve marad
mandátuma fennállásának idején tett kijelentéseivel kapcsolatban. A mentelmi jog
felfüggesztéséről a büntetőügyekkel foglalkozó bizottság vizsgálata után a plenáris ülés
szavazással dönt, melyről a Házszabály 160. szakasza rendelkezik.
A képviselő mentelmi jogáról nem mondhat le.
BULGÁRIA
A bolgár parlament: Narodno sabranie
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 240 fő
A képviselők mentelmi jogára vonatkozó szabályt a bolgár Alkotmány tartalmazza. Az
immunitás rendszere a klasszikus modellt követi, mely egyrészről áll a képviselő
szólásszabadságának biztosításából, másrészről védelmet biztosít őrizetbe vétel és
büntetőeljárás lefolytatásával szemben.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 69. cikk rendelkezése alapján az Országgyűlés tagjai nem vonhatók büntetőjogi
felelősségre véleményük vagy leadott szavazatuk alapján. A felelőtlenség kiterjed a képviselő
szóbeli és írásbeli nyilatkozataira függetlenül attól, hogy azokat a Parlament épületén belül,
vagy azon kívül tette meg. A felelőtlenség abszolút, korlátozása kizárt. (ECPRD 2121, 2012)
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 70. cikke szerint a képviselőkkel szemben nem rendelhető el fogva tartás,
valamint velük szemben büntetőeljárást indítani nem lehet, kivéve bűncselekmény elkövetése
esetén, amennyiben az Országgyűlés – vagy két ülésszak között az Országgyűlés elnöke – ezt
engedélyezte. Tettenérés esetén nincsen szükség ilyen engedélyre, csupán az Országgyűlés,
vagy az Országgyűlés elnöke részére történő értesítés küldése kötelező. Nincs szükség az
engedély beszerzésére, amennyiben a képviselő az eljárás megindításához írásbeli
hozzájárulását megadja.
A sérthetetlenség alapján a képviselő őrizetbe vétele, fogva tartása, otthonukban történő
házkutatás végzése kizárt.
A mentelmi jog megszűnése
A sérthetetlenség időtartama a képviselő mandátumához igazodik. Súlyos bűncselekmény
elkövetése esetén a mentelmi jog felfüggeszthető. (ECPRD 2121, 2012)
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A részletes szabályokat a Parlament Eljárási Szabályzatának 134. szakasza tartalmazza. Ha
elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az Országgyűlés tagja által elkövetett bűncselekményt
illetően, a legfőbb ügyész köteles indokolással ellátott kérelmet küldeni az Országgyűlés
részére, vagy ha az nem ülésezik, az Országgyűlés elnöke részére és kérelmezni a büntetőeljárás
megindítására vonatkozó kérelem megadását. A kérelmet elegendő bizonyíték rendelkezésre
állása esetén meg kell adni. A képviselő eljárás megindítására vonatkozó írásos beleegyezése
esetén az engedély beszerzésére nincs szükség. A képviselő a hozzájárulás megadása esetén
köteles értesíteni erről az országgyűlés elnökét, aki erről tájékoztatja a legfőbb ügyészt és az
Országgyűlést. Az egyszer megadott hozzájárulás a későbbiekben nem vonható vissza.
A képviselő hozzájárulásának hiányában a kérelemről az Országgyűlés plenáris ülése a kérelem
kézhezvételétől számított legkorábban 14 nap elteltével dönt. Az Országgyűlésnek joga van
visszavonni a megadott engedélyt.
CIPRUS
A ciprusi parlament: Vouli Antiprosopon
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 80 (jelenleg: 56) fő
A ciprusi országgyűlési képviselők mentelmi jogára vonatkozó szabályok az Alkotmányban
találhatók.
Felelőtlenség
A 83. cikk (1) bekezdése tartalmazza a felelőtlenség szabályát, mely így szól: A képviselő ellen
nem indítható polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás a Képviselőházban való felszólalása vagy
az ott leadott szavazata miatt. A védelem így csak a Parlamentben tett nyilatkozatokra terjed ki.
A felelőtlenség abszolút védelmet jelent, időben nincsen korlátozva, s lemondani sem lehet e
jogról.
Sérthetetlenség
A 83. cikk értelmében a képviselő megbízatása alatt a Legfelsőbb Bíróság engedélye nélkül
nem vonható felelősségre, nem tartóztatható le és nem vehető őrizetbe, házkutatás nála nem
végezhető. Nincs szükség engedélyre, ha a cselekmény halállal vagy öt évnél hosszabb
szabadságvesztéssel büntethető, vagy ha a képviselőt tetten érték. Ilyen esetekben az illetékes
hatóság haladéktalanul köteles felkeresni a Legfelsőbb Bíróságot azzal kapcsolatban, hogy
engedélyezi-e az eljárás folytatását, illetve a letartóztatás fenntartását a képviselői megbízatás
alatt. Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság nem engedélyezi a képviselő elleni eljárás folytatását,
az az idő, amely alatt a képviselő nem vonható felelősségre, nem számít bele az elévülésbe.
Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság nem engedélyezi a képviselővel szemben az illetékes
bíróság által kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtását, az ítélet nem hajtható végre
addig, amíg a képviselői megbízatás meg nem szűnik.
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Mentelmi jog megszűnése
A mentelmi jog a képviselői megbízatás lejártával egyidejűleg szűnik meg.
A képviselő mentelmi joga felfüggeszthető, azonban nem az Országgyűlés, hanem a Legfelsőbb
Bíróság hatáskörébe tartozik a képviselő az erről történő döntéshozatal. A felfüggesztésre
vonatkozó kérelmet a főügyész nyújthatja be. (ECPRD 2815, 2015)
CSEH KÖZTÁRSASÁG
A cseh parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Poslanecka Snemovna – 200 fő
Felsőház: Senat – 81 fő
A mentelmi jogi szabályozás a Cseh Köztársaságban is a legmagasabb szintű jogszabályban, az
Alkotmányban van rendezve.
Felelőtlenség
A 27. cikk (1) és (2) bekezdése szól a felelőtlenségről. Ezek alapján a képviselő vagy szenátor
ellen nem indítható eljárás a Képviselőházban, a Szenátusban vagy azok szerveiben tett
szavazatáért, valamint az előbbiekben tett felszólalásaiért nem vonható büntetőjogi
felelősségre. Tehát a képviselők előbbiektől eltérő helyen kifejtett véleménye nem esik a
védelem hatálya alá.
Fegyelmi eljárás a képviselővel szemben csak saját kamarája által folytatható. A felelőtlenség
abszolút, így sem plenáris ülés, sem bizottság nem dönthet annak felfüggesztéséről.
Sérthetetlenség
A 27. cikk alapján kihágások esetében a képviselő vagy szenátor csak azon kamara fegyelmi
jogköre alá tartozik, amelynek tagja. Ezen túl a képviselőt vagy szenátort nem lehet büntetőjogi
felelősségre vonni kamarája egyetértése nélkül. Amennyiben a kamara megtagadja az
egyetértést, a büntetőjogi felelősségre vonás a megbízatás időtartama alatt kizárt. A
sérthetetlenség a mandátum lejártáig tart. (ECPRD 2815, 2015)
A képviselőt, illetve a szenátort csak abban az esetben lehet letartóztatni, ha bűncselekmény
elkövetése közben, illetve közvetlenül azután tetten érték. Az illetékes szerv köteles a
letartóztatás tényét haladéktalanul közölni annak a kamarának az elnökével, amelynek a
letartóztatott a tagja. Amennyiben a kamara elnöke a letartóztatástól számított 24 órán belül
nem adja beleegyezését a letartóztatott bíróság részére történő átadásához, az illetékes szerv
köteles a letartóztatottat szabadon bocsátani. A kamara a legközelebbi ülésén dönt a vádemelés
lehetőségéről.
A 28. cikk alapján a képviselőnek és szenátornak joga van megtagadni a tanúvallomást olyan
tényekről, amelyeket mandátuma gyakorlásával kapcsolatban tudott meg, abban az esetben is,
ha képviselői vagy szenátori megbízatása időközben megszűnt.
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A Képviselőház Eljárási Szabályzatának 13-18. cikkei szabályozzák a képviselővel szemben
indítható fegyelmi eljárás részleteit.
A mentelmi jog megszűnése
Az Alkotmány 27. cikke értelmében a mentelmi jog azon kamara engedélyével függeszthető
fel, melynek a képviselő tagja. A Mentelmi jogi bizottságnak nem tartozik a hatáskörébe a
képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről történő döntés, a feladata csak a döntéshez
szükséges állásfoglalás elkészítése. Mindkét kamara esetében a döntés a plenáris ülésen
születik. (ECPRD 2850, 2015)
Az eljárást a Képviselőház Eljárási Szabályzatának 12. cikke írja le részletesen. Kimondja,
hogy az illetékes hatóság a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmében köteles tájékoztatni
az elkövetett cselekményről, leírni annak természetét. A Házelnök haladéktalanul dönteni
köteles arról, hogy engedélyezi-e az eljárás lefolytatását a képviselő ellen, majd erről
haladéktalanul tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot. Ezzel egy időben a Házelnök köteles
továbbítani a kérelmet a Mentelmi jogi bizottságnak, mely elkészíti állásfoglalását a
Képviselőház számára. A Képviselőház megtárgyalja a kérdést, majd 5 napon belül közli
döntését az illetékes hatósággal. A mentelmi jog felfüggesztése esetén a képviselővel szemben
az eljárás ugyanolyan módon lefolytatható, mint bármely más állampolgárral szemben.
Az engedély megtagadása esetén a képviselő mandátumának lejártáig nem vonható
felelősségre.
DÁNIA
A dán parlament: Folketinget
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 179 fő
A dán parlament tagjaira vonatkozó mentelmi jogi szabályokat a Dán Királyság Alkotmánya
tartalmazza.
Felelőtlenség
Az 57. cikk második mondatában rendezi az Alkotmány a felelőtlenség kérdését. E szerint az
Országgyűlésben tett nyilatkozatai miatt a képviselőt az országgyűlésen kívül felelősségre
vonni kizárólag az Országgyűlés hozzájárulásával lehet.
Ez azt jelenti, hogy a vélemény miatt végső soron, engedély birtokában a képviselő felelősségre
vonható. A parlamenti gyakorlat azonban határozott abban a kérdésben, hogy az
Országgyűlésben elhangzott kijelentései miatt a képviselő felelősségre vonását nem
engedélyezi. Az ‘Országgyűlésben elhangzott’ kitétel nem a helyszínre értendő: kihelyezett
bizottsági üléseken, vagy utazás során mondott vélemény is ide értendő. A szóban forgó
kijelentésnek közvetlenül kapcsolódnia kell a képviselő parlamenti feladataihoz. (ECPRD
2815, 2015)
A védelem nem korlátozódik a parlamenti mandátum idejére.
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Sérthetetlenség
Az Alkotmány 57. cikkének első fele rendezi a képviselői immunitást. E rendelkezés kimondja,
hogy az Országgyűlés tagját nem lehet vád alá helyezni vagy letartóztatni az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül, a tettenérés esetét kivéve.
A képviselők enyhébb bírságok megfizetésére az országgyűlés engedélye nélkül is kötelezhetők
– abban az esetben, ha a bírság megfizetését a képviselők vállalják. A gyakorlatban az
országgyűlés mindig hozzájárul az enyhébb bírságok (pl. gyorshajtás esetén kiszabott bírság)
megfizetésére történő kötelezéshez.
A képviselőt alapvetően nem lehet bíróság elé állítani vagy őrizetbe venni. Ehhez a parlament
hozzájárulása szükséges, mely egy speciális szavazási eljárás útján történik. A szabály
bevezetésének indoka a parlamenti képviselők számára történő védelem nyújtása a kormányzat
esetleges indokolatlan háborgatása esetén. (ECPRD 2815, 2015)
A sérthetetlenség csak a közvádas büntetőeljárás alól mentesíti a képviselőt, magánvádas eljárás
indítható ellene. (ECPRD 2163, 2012)
A mentelmi jog megszűnése
A védelem a képviselői megbízatás lejártáig tart. A mandátum lejárta után a képviselő
felelősségre vonható korábbi cselekményeiért. A mentelmi jog felfüggesztésének kérdésében
az ügyész kezdeményezésére először az igazságügyi miniszter foglal állást, s ezt továbbítja az
országgyűlés részére. Az országgyűlés Eljárási bizottság vizsgálatot folytat le, majd álláspontja
alapján az országgyűlés plenáris ülésén szavaz a kérdésben. Az országgyűlés válaszát az
igazságügyi minisztérium továbbítja az ügyészség részére. (ECPRD 2850, 2015)
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A brit parlament: Parliament
Kamarák száma: egy
Alsóház: House of Commons – 650 fő
Felsőház: House of Lords – 803 fő
Az angolszász típusú jogrendszerrel rendelkező Egyesült Királyság a kontinentális európai
országokétól eltérő privilégiumok rendszerét alakította ki. Írott alkotmány hiányában a
mentelmi jogi szabályok különböző jogforrások együttes értelmezésével találhatók meg.
Az Egyesült Királyságban a mentelmi jog az Országgyűlést magát, és nem az egyes tagokat
illeti meg. A mentelmi jogba tartozó fő jogosultságok a szólásszabadság, valamint a Parlament
‘kizárólagos joghatósága’ (a parlament kizárólagos joga arra, hogy saját működését
szabályozza, ideértve a fegyelmi jogkört is). (Joint Committee on Parliamentary Privilege
Report, 11-16. cikk)
Felelőtlenség
A szólásszabadság védelmét az 1689-es Bill of Rights 9. cikke fektette le. A képviselők által
tett szóbeli vagy írásbeli nyilatkozat védett lehet a ‘parlament mentelmi joga’ által, mely adott
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esetben a képviselők parlamenti feladatkörükkel összefüggésben tett kijelentéseit védi (a
parlamenti szavazás közben elhangzó hétköznapi beszélgetést például nem illeti védelem).
A Bill of Rights jogtalan eljárásokról szóló 9. cikke kimondja, hogy „a parlamenti
szólásszabadságot, vitákat és eljárásokat a Parlamenten kívül sem bíróságok, sem más
hatóságok nem kifogásolhatják, és nem vonhatják kétségbe.” A szólásszabadság hatálya
kiterjed az országgyűlés mindkét kamarájában elhangzott nyilatkozatokra. A védelem itt sem a
szigorú értelemben vett helyszínhez kötődik: a ‘külsős’ helyszínen ülésező bizottság munkája
során is él. Az intézmény emellett épp úgy védi a jóhiszemű, mint a rosszhiszemű, csalárd
megnyilatkozásokat – tehát ebből a szempontból a védelem abszolút. Az országgyűlés
parlamenti privilégiumokkal foglalkozó bizottsága úgy értelmezte ezt az alkotmányos elvet,
miszerint a parlament mindkét kamarájának tagjait óvja az elv attól, hogy alanyai legyenek
bármilyen büntetőjogi, vagy polgári jogi eljárásnak bármely bíróság vagy fórum előtt annak
okán, amit a parlamenti eljárás során nyilatkoztak. (ECPRD 2498, 2014)
Sérthetetlenség
Az angol parlamenti jogban a sérthetetlenség polgári jogi eljárás során nagyon korlátozott
körben (lásd ‘a mentelmi jog megszűnése’ cím alatt), büntetőjogi eljárás esetén viszont
egyáltalán nem illeti meg a képviselőket.
A mentelmi jog megszűnése
A képviselő egyetlen esetben élhet parlamenti kiváltságairól történő lemondással a
Rágalmazásról szóló 1996. évi törvény 13. szakasza alapján. A lemondás itt abból a célból
történhet, hogy a rágalmazással érintett képviselő ezáltal részt vehessen a polgári perben. Ez a
lemondási ok kizárólag rágalmazási eljárások esetén hívható fel, mindkét kamara tagjai
esetében.
ÉSZTORSZÁG
Az észt parlament: Riigikogu
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 101 fő
A mentelmi jogi szabályokat az észt Alkotmány, valamint az Országgyűlési képviselők
jogállásáról szóló törvény tartalmazza.
Az Alkotmány 76. cikke értelmében az Országgyűlés tagjait mentelmi jog illeti meg. A
képviselővel szembeni vádemelés csak az igazságügy miniszter, valamint a képviselők
többségének hozzájárulásával lehetséges.
Az Országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény ötödik fejezete foglalkozik a mentelmi
jog kérdésével, mely 2015. január 1-től hatályos, a korábbi szabályozás nem, tartalmazott ezzel
kapcsolatos rendelkezéseket, így számottevő bírói gyakorlat még nem alakult ki. (ECPRD
2977, 2015)
A 17. cikk garantálja a szabad mandátumot; kimondja, hogy a képviselők munkájuk során
függetlenséget élveznek, valamint, hogy az Országgyűlés egy tagja sem kényszeríthető
lemondásra.
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Felelőtlenség
Az Országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény 18. cikke kimondja, hogy a képviselők
mentesülnek az Országgyűlés bármely szervében leadott szavazataikkal, illetve politikai
nyilatkozataikkal kapcsolatos jogi felelősség alól.
A védelem így a parlamenti munka során tett kijelentésekre korlátozódik, viszont nem
korlátozódik a képviselői mandátum fennállásának idejére. A felelőtlenség abszolút, arról a
képviselő nem mondhat le, valamint attól nem fosztható meg.
Sérthetetlenség
Az Országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény 18. cikk második bekezdése deklarálja
a képviselők sérthetetlenségét. Kimondja, hogy a képviselők parlamenti feladataik
teljesítésében ilyen módon nem akadályozhatók. E joggal való visszaélés elkerülése érdekében
azonban a harmadik bekezdésben rendelkezik arról, hogy a képviselők nem hivatkozhatnak
mentelmi jogukra a parlamenti feladataiktól független cselekményeikkel kapcsolatosan.
Szabálysértési, polgári jogi, közigazgatási, vagy bármely más eljárás csak akkor indítható a
képviselővel szemben, ha ez nem akadályozza őt parlamenti feladatainak végzésében, kivéve,
ha az eljárás lefolytatásához a képviselő írásban hozzájárult.
Szabálysértés elkövetése esetén a képviselő visszatartható, ha ez feltétlenül szükséges a
cselekmény megtörténtének rögzítéséhez. A képviselő fogva tartása azonban csak olyan időben
lehetséges, amikor ez nem akadályozza őt parlamenti munkája folytatásában. Ilyen módon lehet
speciális állami felügyeleti intézkedéseken végrehajtani a képviselő ellen, annak hozzájárulása
nélkül is, a közrend sérelme vagy várható sérelme, más személy fizikai fenyegetettsége, vagy
egyéb értékei sérelmének veszélye esetén is.
A képviselő által elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén e bűncselekmény elévülési ideje
nyugszik. Az elévülési idő az Országgyűlés eljárás lefolytatásához történő hozzájárulása, illetve
a mandátum lejártakor kezdődik újra.
A mentelmi jog megszűnése
Az Országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény 18. cikk negyedik bekezdése alapján a
képviselők nem mondhatnak le mentelmi jogukról. Kivételként említendő, hogy a
Büntetőeljárásról szóló törvény 381. és az új, 2015. január 1-vel hatályba lépő 382. szakasza
értelmében Legfelsőbb Bíróság, az Alkotmányos ügyekkel foglalkozó bizottság, valamint az
igazságügy miniszter írásbeli hozzájárulását adhatja bizonyos mentelmi jog alá eső eljárási
cselekményekhez.
Az Országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény lehetőséget ad a képviselő mentelmi
jogától történő teljes megfosztására. Ez a legfőbb ügyész igazságügy miniszterhez címzett
indokolt kérelmére történhet azon esetekben, amikor a kívánt cél más módon nem érhető el. A
kérelem alapján az igazságügy miniszter ajánlást készít az Országgyűlés számára, mely plenáris
ülésén szavaz a kérdésben. A mentelmi jogtól történő megfosztás legalább 51 hozzájáruló
szavazat esetén lehetséges.
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FINNORSZÁG
A finn parlament: Eduskunta / Riksdagen
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 200 fő
Finnország mentelmi jogi szabályai annak Alkotmányában találhatók.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 30. cikke deklarálja, hogy a képviselőt nem lehet akadályozni parlamenti
feladatai végzésében.
A képviselőt nem lehet bíróság előtt vád alá helyezni, vagy szabadságától megfosztani az
Országgyűlésben kifejezett véleménye, vagy valamilyen ügyben való eljárása miatt, kivéve, ha
ezt az Országgyűlés jóváhagyja a leadott szavazatok öthatodos többségével elfogadott
határozatban.
A képviselők szólásszabadságáról a 31. cikk szól. Minden képviselőnek joga van szabadon
megnyilatkozni a parlament által vizsgált valamennyi üggyel kapcsolatban. A képviselő
feladatát kellő méltósággal köteles végezni, nem léphet fel támadóan más személlyel szemben.
Ha ez megtörténne, a Házelnök ezt szóvá teheti, illetve megvonhatja tőle a szót. A
szólásszabadsággal történő sorozatos visszaélés esetén az Országgyűlés a képviselőt
figyelmeztetheti, illetve felfüggesztheti részvételi jogát az ülésszakban maximum két hétre.
A felelőtlenség nem korlátozódik a mandátum idejére.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 30. cikke alapján amennyiben a képviselőt őrizetbe veszik, vagy letartóztatják,
erről a Házelnököt azonnal értesíteni kell. A képviselő nem vehető őrizetbe és nem tartóztatható
le az eljárás megindulása előtt az Országgyűlés jóváhagyása nélkül, kivéve, ha alapos okkal
feltételezhető olyan bűncselekmény elkövetése, amely legkevesebb hat havi szabadságvesztésbüntetéssel fenyegetett.
A védelem csak az Országgyűlésben, a parlamenti feladatokkal összefüggésben elkövetett
bűncselekményekre terjed ki. Bármely más bűncselekmény esetén a képviselő vád alá
helyezhető, s ehhez az Országgyűlés engedélye sem szükséges.
A képviselő sérthetetlensége mandátuma idejére korlátozódik.
A mentelmi jog megszűnése
Mind a felelőtlenség, mind a sérthetetlenség védelmétől megfosztható a képviselő a finn jog
szerint.
A felelőtlenségtől történő megfosztást az illetékes hatóság (pl. rendőrség, ügyészség)
kezdeményezheti írásban, s ahhoz az Országgyűlés öthatodos többségének támogatása
szükséges. A döntésre rendelkezésre álló időtartam nincs megszabva.
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A sérthetetlenségétől való megfosztás esetén is az illetékes hatóság (pl. rendőrség, ügyészség)
kezdeményezésére van szükség, azonban ebben az esetben elegendő az Országgyűlés egyszerű
többségének jóváhagyó szavazata. (ECPRD 1796, 2011)
A képviselő nem mondhat le mentelmi jogáról. (ECPRD 2977, 2015)
FRANCIAORSZÁG
A francia parlament: Parlement
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Assemblée nationale – 577 fő
Felsőház: Sénat – 348 fő
A mentelmi jogi szabályokat a francia jogrendszer csúcsán álló Alkotmány tartalmazza. A 27.
cikk tiltja a kötött mandátumot, és lefekteti az elvet, mely szerint a parlament tagjainak
szavazati joga személyhez kötött. A mentelmi jogi szabályokat a 26. cikk tartalmazza.
Felelőtlenség
A 26. cikk először kimondja, hogy az Országgyűlés egyetlen tagja ellen sem indítható
büntetőeljárás, nem folyhat nyomozás, nem tartóztatható le, nem vehető őrizetbe, illetve nem
ítélhető el a megbízatása gyakorlása során kinyilvánított véleménye vagy szavazata miatt. A
véleménynek kötődnie kell a parlamenti feladatokhoz, de helyileg nem kötődik a védelem a
parlamenti épülethez. Kihelyezett bizottsági ülésen elhangzott vélemény például a védelem alá
esik, míg egy rádióinterjú tartalma nem. A védett vélemények körét a bírósági gyakorlat a
visszaélések elkerülése végett szűken értelmezi. (ECPRD 2498, 2014)
A védelem kiterjed a polgári jogi, büntetőjogi, valamint a fegyelmi eljárásokra is (a plenáris
ülésen elhangzottak miatt az Országgyűlés által kiszabott fegyelmi bírságtól eltekintve), időben
pedig nem kötődik a mandátum tartamához. A felelőtlenséget nem lehet elvonni, arról nem
lehet lemondani.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 26. cikke alapján az Országgyűlés egyetlen tagja ellen sem alkalmazható
szabadságát kizáró, korlátozó intézkedés büntető vagy szabálysértési ügyben, csak azon kamara
elnöksége által kiadott engedéllyel, amelynek tagja. Nem szükséges engedély kérése tettenérés,
engedélyezett eljárás vagy jogerős elítélés esetén.
Az Országgyűlés valamely tagjának előzetes letartóztatásának, az ellene alkalmazott
szabadságot korlátozó, kizáró intézkedéseknek, illetve az ellene indított büntetőeljárásnak az
ülésszak idejére történő felfüggesztését a kamara, amelynek tagja, kötelezővé teheti. Ilyen
eljárás lefolytatása céljából az érintett kamara rendes ülésszakon kívüli ülést tart.
A védelem kötve van a mandátum idejéhez.
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A mentelmi jog megszűnése
A képviselő megfosztható mentelmi jogától. Az engedélyezési eljárás a főügyész kérelmére
indul. A kérelmet az Igazságügy Minisztérium részére kell küldenie, mely továbbítja a kérést a
Házelnöknek jóváhagyás céljából. Előzetes, zártkörű tanácskozást tart a Parlamenti Elnökség,
melyen állást foglal a kérelem komolyságának és tisztességességének kérdésében. A vizsgálat
után az Országgyűlés szavazással hozza meg döntését. Nincs az Országgyűlésnek erre alapított
külön mentelmi bizottsága. (ECPRD 2850, 2015)
A parlament tagja nem mondhat le mentelmi jogáról.
GÖRÖGORSZÁG
A görög parlament: Vouli Ton Ellinon
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 300 fő
A mentelmi jogi szabályokat a görög Alkotmány tartalmazza.
Felelőtlenség
Az Alkotmány a 60. cikkében deklarálja a képviselők korlátozhatatlan általános jogát arra, hogy
lelkiismeretüknek megfelelően véleményt nyilvánítsanak és szavazzanak, majd a 61. cikk
mondja ki, hogy parlamenti feladatuk gyakorlása során tett véleménynyilvánítása vagy
szavazata miatt semmilyen módon nem üldözhetők és nem vehetők őrizetbe.
A felelőtlenség időtartama nem kötődik a mandátum tartamához. A védelem nem korlátlan:
rágalmazás esetén a kamara engedélyével a mentelmi jog felfüggeszthető. (ECPRD 2121, 2012)
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 62. cikke alapján a képviselők csak rágalmazás miatt, a törvényben
meghatározott rend szerint és a Parlament engedélyével vonható felelősségre. Az ilyen ügyeket
a Fellebbviteli Bíróság vizsgálja meg. Az engedélyt megtagadottnak kell tekinteni, ha a
Parlament az indítvány Házelnöknek történő benyújtásától számított 45 napon belül nem
nyilatkozik. Ha az indítványt megtagadják, vagy a határidő eredménytelenül telt el, a képviselő
cselekménye nem üldözhető.
A képviselő nem köteles vallomást tenni olyan az információkról, amelyhez parlamenti
feladatai teljesítése során jutott hozzá, valamint azokról a személyekről sem, akik az
információt neki adták, vagy akiknek ő adott ilyet.
A sérthetetlenség időtartama a képviselői megbízatás idejére korlátozódik.
A mentelmi jog megszűnése
A mentelmi jog megszüntetésére irányuló eljárás rendjét a Házszabály 83. cikke szabályozza.
A kérelmet előzetes értékelés után az ügyészségnek kell benyújtania az igazságügy miniszter
részére, mely továbbítja ezt az Országgyűlés felé. A kérést a Házelnök haladéktalanul továbbítja
az Etikai bizottság részére. A bizottság meghallgatja az érintett képviselőt, melyről őt legkésőbb
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az ülést megelőző három nappal értesíti. A bizottság megvizsgálja, hogy a cselekmény
kapcsolódik-e a képviselő parlamenti feladataihoz. A bizottság a Házelnök által megadott
időtartamon belül elkészíti indokolt ajánlását. A bizottság jogosult bekérni a kormányzattól a
döntéshez szükséges dokumentumokat. A kormány csak a nemzetbiztonságra hivatkozva
utasíthatja el ezt a kérést. Ebben az esetben a kormányzat a Házelnöknek adja át a kért
dokumentumokat, aki tájékoztatja az érintett tagokat azok tartalmáról. Az eljárás befejeztével
az iratok visszaadásra kerülnek. A döntést az Országgyűlés plenáris ülésén, szavazással hozza
meg.
HOLLANDIA
A holland parlament: Staten-Generaal
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Tweede Kamer der Staten-Generaal – 150 fő
Felsőház: Eerste Kamer der Staten-Generaal – 75 fő
A mentelmi jogi szabályokat a holland Alkotmány tartalmazza.
Felelőtlenség
A holland mentelmi jogi szabályozás a szólásszabadság biztosítására korlátozódik.
A 71. cikk szerint az Országgyűlés tagjait azért, amit az Országgyűlés vagy annak bizottságai
ülésein elmondtak vagy írásban előterjesztettek, nem vonhatók perbe és egyéb módon sem
vonhatók felelősségre. A kötött helyszín mellett követelmény, hogy a nyilatkozatnak kötődnie
kell a parlamenti feladatokhoz. Ilyen véleményük miatt sem polgári, sem közigazgatási vagy
büntetőjogi eljárás nem indulhat ellenük.
A védelem időben nincsen korlátozva, s tőle nem fosztható meg a képviselő.
Sérthetetlenség
A képviselők helyzete 1884 óta azonos bármely más állampolgáréval, rájuk azonos szabályok
vonatkoznak, s ugyanúgy járnak el velük kapcsolatban a hatáskörrel rendelkező szervek is.
(ECPRD 2121, 2012)
Az Alkotmány 119. cikke a Legfelsőbb Bíróságot jelöli meg, mint forum privilegiatum az
Országgyűlés jelenlegi és korábbi tagjai által hivatali idejük alatt elkövetett bűncselekményeik
miatt indult eljárás esetére. A felelősségre vonás királyi rendelettel vagy az Alsóház
határozatával indulhat meg. Ez a rendelkezés nem teremti meg a sérthetetlenség intézményét,
csak eljárási kérdésekben és csak a büntetőjogi eljárások esetére tartalmaz egy speciális
rendelkezést. Elmondható, hogy az intézmény emelt szintű védelmet jelent a képviselők
számára, mely azonban a gyakorlatban még soha nem került alkalmazásra. (ECPRD 2850,
2015)
A képviselőket fegyelmi szankciókkal sújthatja a kamarájuk és a Házelnök, melynek rendjét a
Házszabály 58-60. szakasza tartalmazza.
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A mentelmi jog megszűnése
A képviselő nem mondhat le mentelmi jogáról, kizárólag a mandátumról való lemondás
lehetséges. (ECPRD 2977, 2015)
A mentelmi jog felfüggeszthető, dönteni a Legfelsőbb Bíróság jogosult az ügyben, azonban erre
1848 óta nem volt példa. (ECPRD 2121, 2012)
HORVÁTORSZÁG
A horvát parlament: Hrvatski Sabor
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 151 fő
A képviselők mentelmi jogát deklaráló általános rendelkezéseket a horvát Alkotmány 76.
cikkének első mondata tartalmazza, majd a cikk további bekezdései kifejtik ennek tartalmát.
A Házszabály 23. cikke kimondja, hogy a mentelmi jog időtartama a mandátum idejéhez
kötődik.
Felelőtlenség
Az Alkotmány alapján képviselők büntetőjogi felelősségre vonása, elítélése, vagy őrizetbe
vétele kizárt az Országgyűlésben kifejtett véleménye vagy leadott szavazata miatt.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány rendelkezései kimondják, hogy az Országgyűlés beleegyezése nélkül a
képviselő őrizetbe vétele, illetve vele szemben büntetőeljárás megindítása kizárt. A képviselő
az Országgyűlés engedélye nélkül is őrizetbe vehető, ha olyan bűncselekmény elkövetése során
tetten érik, amely öt évet meghaladó szabadságvesztés-büntetéssel fenyegetett. Ebben az
esetben a Házelnököt haladéktalanul tájékoztatni kell.
Ha az Országgyűlés nem ülésezik, az őrizetbe vétel, vagy a büntetőeljárás lefolytatásának
jóváhagyása a Hitelesítési és mentelmi jogi bizottság feladata, mely döntést később az
Országgyűlés megerősíti.
A mentelmi jog megszűnése
A képviselő nem mondhat le mentelmi jogáról, csupán arra van lehetősége a Választási
eljárásról szóló törvény alapján, hogy megbízatása alatt egy alkalommal felfüggessze
mandátumát. Ez az időszak hat hónapnál rövidebb ideig tarthat.
A mentelmi jogtól történő megfosztás a Házszabály alapján a Házelnökhöz címzett, erre
felhatalmazott állami szerv általi kérelem alapján történhet. Ilyen kérelmet magánfél is
előterjeszthet. A kérelmet a Hitelesítési és mentelmi jogi bizottság tárgyalja, tettenérés esetén
3 napon belül. Állásfoglalása alapján a kérelemről az Országgyűlés szavazással dönt.
Döntéséről köteles tájékoztatni az illetékes bíróságot, valamint az ügyészt vagy magánvádlót
is.
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ÍRORSZÁG
Az ír parlament: Oireachtas
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Dáil Éireann – 158 fő
Felsőház: Seanad Éireann / Senate – 60 (jelenleg 49) fő
A mentelmi jogra vonatkozó szabályokat az Alkotmány 15. cikk 10., 12. és 13. pontja
tartalmazza.
Felelőtlenség
Az Alkotmány alapján mindkét kamara jogosult megalkotni saját szabályzatát és ügyrendjét,
büntetést fűzni azok megsértéséhez, valamint biztosítani a vita szabadságát, védeni a hivatalos
iratokat és tagjai magániratait. Mindkét kamara jogosult megvédeni magát és saját tagjait
mindenkitől, akik őket feladataik ellátásában zavarni, akadályozni, vagy megvesztegetni
törekszenek.
Az Országgyűlést mint egészet védő angolszász típusú mentelmi jogi védelem jelenik meg a
12. pontban, mely deklarálja, hogy az Országgyűlés, vagy valamelyik kamarájának hivatalos
jelentése, közleménye vagy valamelyik kamara kiadványa a kibocsátás helyétől függetlenül
védelemben részesül. A hivatalos parlamenti iratokat az 1997-es ír információs törvény 46.
cikke is védi, kivételként említve az előbbieket az információ szabad áramlásának
követelménye alól.
A Házszabály 23. cikke a szólásszabadsággal történő visszaélés lehetőségét szorítja vissza az
által, hogy a jó hírnevet sértő kijelentések szankcionálására lehetőséget ad a Házelnök számára.
A mentelmi jog megilleti a parlamenti feladathoz kapcsolódó véleményt helytől függetlenül –
a védelem hatálya alá esik az Országgyűlésben tett és akár a rádióban elismételt, vagy publikált
nyilatkozat is. (ECPRD 2815, 2015)
A véleményekkel kapcsolatos felelőtlenség nem kötődik a mandátum időtartamához.
Sérthetetlenség
A 13. pont alapján az Országgyűlés mindkét kamarájának tagjai nem tartóztathatóak le a
kamarába menetelük vagy az onnan való eljövetelük során, valamint a kamara környékén. E
szabály alól kivételt képez, ha a képviselő az Alkotmányban meghatározott hazaárulást vagy
békeellenes cselekményt követ el.
A képviselők kamarájuk hozzájárulása nélkül nem vonhatók felelősségre sem bíróság, sem más
hatóság előtt. Kizárólag saját kamarájuknak van ilyen jogköre. A képviselőkre egyedül a
Házelnök szabhat ki fegyelmi büntetést.
A sérthetetlenség időtartama a képviselői mandátumhoz van kötve. (ECPRD 1796, 2011)
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A mentelmi jog megszűnése
Az ír jogrendszerben nem található a képviselő mentelmi jogának visszavonását meghatározó
eljárási rend. A mentelmi jog felfüggesztésére, ilyen kérelem benyújtására nincs lehetőség.
(ECPRD 2850, 2015)
LENGYELORSZÁG
A lengyel parlament: Zgromadzenie Narodowe
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Sejm – 460 fő
Felsőház: Senat – 100 fő
A parlament. tagjainak mentelmi jogára vonatkozó szabályokat a lengyel Alkotmány 105. cikke
tartalmazza. A 105. cikk az Alsóház tagjaira állapít meg rendelkezéseket, azonban a 108. cikk
ezt kiterjeszti a Felsőház tagjaira is.
Felelőtlenség
A 105. cikk alapján a képviselő nem vonható felelősségre feladatának teljesítése során végzett
tevékenysége miatt sem mandátumának időtartama alatt, sem annak leteltét követően. Ilyen
tevékenysége okán egyedül a Sejm, vagy ha harmadik fél joga is sérül, bíróság vonhatja
felelősségre az Sejm beleegyezésével. A szóban forgó tevékenység a Képviselők
mandátumának gyakorlásáról szóló 1996-os törvény példálózó felsorolása szerint lehet
indítvány benyújtása, parlamenti felszólalás és szavazás az Országgyűlés előtt és annak
szerveiben, de ide tartozik a mandátum gyakorlásához szorosan összekapcsolódó minden egyéb
tevékenység.
Parlamenti feladataikkal kapcsolatos kijelentéseikkel, véleményükkel, szavazásukkal
kapcsolatban tehát a képviselők nem vonhatók felelősségre sem polgári, sem fegyelmi, sem
büntetőeljárás keretében. Harmadik felek jogainak sérülése esetén (pl. rágalmazás,
becsületsértés) viszont a képviselő felelősségre vonható – a Sejm beleegyezésével.
A felelőtlenség időtartama nincs kötve a mandátum időtartamához.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 105. cikkének megfelelően a képviselő a választások eredményének
kihirdetésétől mandátuma lejártának időpontjáig nem vonható büntetőeljárás alá a Sejm
beleegyezése nélkül. A képviselő megválasztása napján már folyamatban lévő büntetőeljárást
a Sejm kérésére fel kell függeszteni a megbízatás lejártának napjáig. Ebben az esetben az
elévülési idő a felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik. Az képviselő beleegyezhet
büntetőjogi felelősségre vonásába, ebben az esetben az előző rendelkezések nem
alkalmazandók.
A képviselő nem vehető őrizetbe és nem tartóztatható le a Sejm beleegyezése nélkül, kivéve a
tettenérés esetét, illetve amikor az őrizetbe vétel szükséges az eljárás megfelelő biztosítása
céljából. Ilyen esetekben haladéktalanul értesíteni kell a Sejm elnökét, aki elrendelheti a
képviselő azonnali elengedését.
22

A sérthetetlenség időtartama előbb kezdődik, mint a felelőtlenségé: a választások eredménye
bejelentésének napján; azonban véget ér a mandátum lejártával.
A mentelmi jog megszűnése
Mind a felelőtlenség, mind a sérthetetlenség felfüggeszthető.
Mindkét esetben a mentelmi jog megszüntetéséhez a Sejm elnökéhez kell kérelmet benyújtani,
aki továbbítja ezt az Országgyűlés Képviselői ügyekkel foglalkozó bizottságához. A bizottsági
vizsgálat után a képviselő kamarája szavaz a kérdésben, melynek során nincsenek kötve a
bizottság állásfoglalásához. A mentelmi jog megvonásáról a képviselők plenáris ülésen
szavaznak, s ahhoz a tagok abszolút többségének beleegyező szavazatára van szükség. (ECPRD
2850, 2015)
LETTORSZÁG
A lett parlament: Saeima
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 100 fő
Lettország a mentelmi jog általános szabályait az Alkotmány rendelkezései közt helyezi el,
majd a Házszabályban fekteti le az eljárás részleteit.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 28. cikke alapján a képviselők mentesek minden bírósági, közigazgatási vagy
fegyelmi eljárás alól parlamenti feladataik teljesítése közben kifejtett véleményük és leadott
szavazataik miatt. Azonban hivatali feladataikkal kapcsolatos bizonyos cselekményeik miatt a
képviselők bírósági eljárás alá vonhatók. Ilyen az olyan rágalmazó kijelentés, amelyről tudják,
hogy hamis, valamint amely a magán- vagy családi életet érinti. Ilyen ügyekben a képviselők
tanúkénti kihallgatása is megtagadható.
A védelem a mandátum időtartamához kötött (ECPRD 2121, 2012), s a fent felsorolt esetekben
felfüggeszthető.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 29. cikkének rendelkezése szerint a képviselők nem tartóztathatóak le, és nem
vethetők alá motozásnak, valamint személyi szabadságukban semmilyen módon nem
korlátozhatók az Országgyűlés hozzájárulása nélkül. A képviselők azonban a bűncselekmény
elkövetésén való tettenérés esetén letartóztathatóak. Az Elnökséget a letartóztatást követő 24
órán belül értesíteni kell bármelyik képviselő letartóztatásáról. Az Elnökségnek az
Országgyűlés legközelebbi ülésén jelentést kell benyújtania, amelynek alapján határoz az
érintett képviselő szabadon bocsátásáról vagy letartóztatásban tartásáról. Két ülésszak között
az Elnökség dönt arról, hogy az érintett képviselő letartóztatásban maradjon-e.
A 30. cikk deklarálja, hogy az Országgyűlés hozzájárulása nélkül a képviselő ellen nem lehet
büntetőeljárást indítani, sem közigazgatási bírságot kiszabni.
A mentelmi jog időtartama a képviselői mandátumhoz kötött. (ECPRD 2121, 2012)
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A mentelmi jog megszűnése
Az Országgyűlés mentelmi jog megvonásához történő hozzájárulásának megadása a
Házszabályban lefektetett eljárás szerint folyik. A 17. cikk alapján a Mentelmi jogi és etikai
bizottság kérelmére dönt az Országgyűlés az érintett képviselő elleni eljárás
lefolytathatóságáról, letartóztathatóságáról, motozásáról és személyi szabadságuk bármilyen
korlátozásának megengedhetőségéről. Az engedély megadása esetén az érintett képviselő az
eljárás befejeztéig nem vehet részt az Országgyűlés és annak szervei munkájában. Ez idő alatt
az ügyészség és a bíróság jogosult a büntető törvénykönyv hatálya alá tartozó valamennyi
kényszerítő intézkedés alkalmazására. A 19. cikk alapján a képviselőnek ez idő alatt a fizetése
az engedélyezés előtti összeg 50%-ra csökken, biztonsági intézkedés alkalmazása esetén pedig
a kifizetés felfüggesztésre kerül. A képviselő eljárásban történő felmentése esetén a ki nem
fizetett összeg utólag kifizetésre kerül.
A lett szabályozás nem tartalmaz rendelkezést arra nézve, hogy a képviselő lemondhat-e a
mentelmi jogáról. (ECPRD 2977, 2015)
LITVÁNIA
A litván parlament: Seimas
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 141 fő
Az alapvető mentelmi jogi szabályok Litvániában az Alkotmányban vannak lefektetve,
megvonásának rendjét pedig a Házszabály részletezi.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 62. cikk (3) bekezdése szerint a képviselő nem üldözhető leadott szavazatáért,
vagy a Parlamentben elmondott beszéde miatt. Kivételként említi a bekezdés (vagyis az
általános szabályok szerint indítható eljárás a képviselő ellen) a becsületsértés és a rágalmazás
tényállását.
A Házszabály 22. cikke felsorolja a védett vélemények körét. Ide tartozik az Országgyűlés előtt,
a bizottságokban, parlamenti csoportokban tett kijelentés – kivéve a becsületsértés és
rágalmazás esetét, melyekre a védelem nem terjed ki. (ECPRD 2815, 2015)
A felelőtlenség a mandátum időtartamához nincs kötve, az Országgyűlésben kifejtett
vélemények és szavazások a megbízatás lejárta után is védettek maradnak. (ECPRD 1796,
2011)
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 62. cikk (1) bekezdése deklarálja az általános elvet, mely szerint a képviselő
személye sérthetetlen. Ezt követően kifejti, hogy az Országgyűlés hozzájárulása nélkül a
képviselő nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem tartóztatható le, és személyes szabadsága
semmilyen módon nem korlátozható. A Házszabály 22. cikke alapján ez alól egy kivétel van,
mégpedig a tettenérés esete. Ebben az esetben is köteles azonban a főügyész haladéktalanul
értesíteni az Országgyűlést az alkalmazott intézkedésről. (ECPRD 2815, 2015)
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A sérthetetlenség védelme a mandátum hosszához kötött.
A mentelmi jog megszűnése
A mentelmi jog az Országgyűlés által felfüggeszthető. A legfőbb ügyész kérelmére az
Országgyűlés tagjai abszolút többségének beleegyező szavazata esetén. (ECPRD 2121, 2012)
A Házszabály 23. cikke alapján az Országgyűlés vizsgálóbizottságot hozhat létre a kérdés
előzetes megtárgyalására, mely bizottság az érintett képviselőt meghallgatja. Ha az érintett
képviselő, vagy az általa meghatalmazott személy nem jelenik meg a bizottság előtt és nem
menti ki magát előzetesen, a bizottság annak meghallgatása nélkül is állást foglalhat. Annak
elkészülte után a következő plenáris ülés alkalmával a képviselők szavaznak az állásfoglalásról.
Az érintett képviselő az Országgyűlés hozzájárulása esetén sem tartóztatható le az
Országgyűlés épületén belül.
A jelenlegi szabályozás nem biztosít lehetőséget a képviselőnek a mentelmi jogáról történő
lemondásra. (ECPRD 2815, 2015)
LUXEMBURG
A luxemburgi parlament: Chambre des Députés
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 60 fő
Annak érdekében, hogy a képviselők számára lehetővé váljon feladatuk akadálytalan végzése
és biztosítva legyen teljes függetlenségük, a mentelmi jogra vonatkozó szabályokat a
jogszabályi hirerarchia csúcsán álló Alkotmány tartalmazza.
Felelőtlenség
A felelőtlenség szabályát az Alkotmány 68. cikke fekteti le. Ez alapján a képviselőket
megbízatásuk gyakorlása során hangoztatott véleményeik és leadott szavazataik miatt nem
lehet felelősségre vonni vagy előállítani. A védelmet Luxembourg is a képviselői feladatok
gyakorlása során tett véleményekre korlátozza, azonban azt a kifejezés helyszínétől függetlenül
(pl. parlamenti ülés során tett, vagy interjún mondott vélemény) védi.
A felelőtlenség időtartama nincsen a mandátumhoz kötve, s az nem korlátozható. (ECPRD
2121, 2012)
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 69. cikke alapján a képviselők nem tartóztathatók le és nem vonhatók
büntetőeljárás alá az ülésszakok ideje alatt, a tettenérés esetét kivéve. Az Országgyűlés egy
tagjára sem vethető ki börtönbüntetés az ülésszak alatt. A képviselő fogva tartását, vagy az
ellene folyó eljárást fel kell függeszteni az ülésszak idejére, ha kamarája így kívánja.
A sérthetetlenség által biztosított védelem az ülésszakok idejére korlátozódik, s mód van annak
felfüggesztésére.
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A mentelmi jog megszűnése
A képviselő letartóztatása esetén az Országgyűlésben speciális bizottság alakul a kérdés
tárgyalására, mely meghallgatja az érintett képviselőt is. A bizottság állásfoglalását követően
az Országgyűlés nem nyilvános ülésen vitatja meg azt. A mentelmi jog megvonása a bizottsági
ülés eljárásának befejeztét követő plenáris ülésen kerül megszavazásra, titkos szavazás útján.
Az eredmény a szavazást követő plenáris ülésen kerül kihirdetésre. A mentelmi jog megvonása
iránti kérelem elutasítása esetén azonos tárgyban nem nyújtható be újra kérelem az ülésszak
alatt. (ECPRD 2850, 2015)
A mentelmi jogról való lemondásra a luxemburgi jogrendszer nem tartalmaz rendelkezést.
(ECPRD 2977, 2015)
MÁLTA
A máltai parlament: Il-Kamra Tad-Deputati
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 70 fő
A képviselőkre vonatkozó mentelmi jogi szabályok az Alkotmányban találhatók.
Felelőtlenség
A felelőtlenség szabályát az Alkotmány 65. cikkének (3) bekezdése fekteti le. E szerint sem
polgári jogi, sem büntetőjogi eljárás nem indítható a képviselők ellen az országgyűlés előtt
mondott beszéde, vagy ott leadott írása miatt, illetve olyan ügyben, amely kérelemmel,
javaslattal, határozattal, indítvánnyal vagy más hasonlóval kapcsolatos.
A felelőtlenség nem terjed ki a képviselő parlamenten kívüli tevékenységére.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 65. cikkének (4) bekezdése alapján az ülésszak alatt a képviselők nem
tartóztathatók le polgári jogi adósságuk miatt, kivéve, ha a tartozás bűncselekménynek minősül.
Az (5) bekezdés lefekteti, hogy polgári eljárás nem kezdeményezhető és annak ítélete nem
hajtható végre, az ülésező Országgyűlés területén, illetve a házelnökön, jegyzőn vagy az
országgyűlés más tisztviselőjén keresztül.
A sérthetetlenség csak a fenti körben és csak az ülésszakok alatt biztosít védelmet.
A mentelmi jog megszűnése
Az Alkotmány nem rendelkezik sem a mentelmi jog megvonásáról, sem az arról történő
képviselő általi lemondásról.
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NÉMETORSZÁG
A német parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Deutscher Bundestag – 631 fő
Felsőház: Bundesrat – 69 fő
A mentelmi jogi szabályok a német jogrendszerben az Alkotmányban és a Házszabályban
találhatók.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 46. cikke alapján a képviselő semmikor nem vonható felelősségre bíróság előtt,
nem indítható ellene fegyelmi, vagy a Bundestag-on kívüli másmilyen eljárás az Bundestagban vagy annak szerveiben kifejtett véleménye vagy leadott szavazata okán. Ez a rendelkezés
nem vonatkozik a rágalmazás esetére. Ebben az esetben az általános szabályok szerint indítható
eljárás a képviselő ellen (Büntető törvénykönyv 185-188. §§).
A Bundesrat tagjaira vonatkozóan nem állapít meg az Alkotmány mentelmi jogi szabályokat,
azonban mivel ők a szövetségi állam tagállamainak miniszterei, illetve államtitkárai is egyben,
a mentelmi jog ezen oknál fogva vonatkozik rájuk. E jognak a tartalma a tagállami
alkotmányokban van lefektetve. (ECPRD 2977, 2015)
A felelőtlenség időben korlátlan, de megvonható rágalmazás cselekménye esetén. (ECPRD
2121, 2012)
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 46. cikke lefekteti, hogy a képviselő által elkövetett büntetendő cselekmény
esetén sem lehet őt őrizetbe venni, vagy felelősségre vonni a Bundestag engedélye nélkül,
kivéve, ha az elkövetés során vagy az azt követő napon a tetten érik. A Bundestag engedélye
szükséges továbbá a képviselők minden egyéb személyi szabadságát érintő korlátozás, illetve
eljárás esetén. A képviselők elleni büntetőeljárást, egyéb eljárást, őrizetbe vételt, valamint
személyi szabadságukat korlátozó egyéb intézkedést a Bundestag kívánságára fel kell
függeszteni.
A 47. cikk biztosítja a tanúvallomás megtagadásának jogát az olyan információkkal
kapcsolatban, amelyhez a képviselő e minőségében jutott hozzá.
A sérthetetlenség időtartama a mandátumhoz igazodik. (ECPRD 2121, 2012)
A mentelmi jog megszűnése
A Házszabály 107. cikke alapján a mentelmi joggal kapcsolatos valamennyi kérelem a
Választási és mentelmi bizottság elnökéhez nyújtandó be. Az eljárást a legfőbb ügyész
kezdeményezheti, akinek kérelmét az igazságügy miniszter továbbítja a házelnökhöz. A
házelnök ezt a kérelmet átadja a Választási és mentelmi bizottságnak. E bizottság jogkörébe
tartozik a mentelmi jog megvonására vonatkozó eljárási rend kialakítása. A bizottság így
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kialakított ajánlása képezi az Országgyűlés döntésének kiindulópontját. Az ajánlás kialakítására
nem szabható határidő.
A Bundesrat tagja nem függesztheti fel mentelmi jogát. (ECPRD 2977, 2015)
OLASZORSZÁG
Az olasz parlament: Il Parlamento
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Camera dei Deputati – 630 fő
Felsőház: Senato della Repubblica – 322 fő
A képviselők mentelmi jogára vonatkozó szabályok az Alkotmányban találhatók.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 68. cikkének rendelkezése kimondja, hogy a képviselők nem vonhatók
felelősségre feladatuk gyakorlása során kifejtett véleményük és leadott szavazatuk miatt. Így
ezen az alapon sem polgári jogi, sem büntetőjogi, közigazgatási vagy fegyelmi eljárás nem
indítható ellenül, nem rendelhető el letartóztatásuk.
A védelem körébe esik például a törvényjavaslat, indítvány, szóbeli és írásbeli kérdés, a
szavazat minden fajtája és a politikai kritika attól függetlenül, hogy az előbbiek az Országgyűlés
épületében, vagy azon kívül kerülnek kifejtésre. (ECPRD 2163, 2012)
A felelőtlenség időben korlátlan, s nem vonható el.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 68. cikke alapján annak a kamarának hozzájárulása nélkül, amelynek tagja, a
Parlament egyetlen tagja ellen sem lehet büntetőeljárást indítani, nem lehet letartóztatni vagy
személyes szabadságától más módon megfosztani, nem lehet házkutatásnak vagy motozásnak
alávetni, kivéve a jogerős bírósági ítélet és az olyan tettenérés eseteit, melynél a letartóztatás
kötelező.
Hozzájárulás szükséges a Parlament bármelyik tagja elleni jogerős ítélet végrehajtásával
kapcsolatos letartóztatásához, vagy fogva tartásának fenntartásához is.
A sérthetetlenség védelme a mandátum hosszához kötött.
A mentelmi jog megszűnése
A képviselő sérthetetlensége megszüntethető. Az eljárás rendjét az alsóházi Házszabály 18.
cikke, illetve a felsőházi Házszabály 135. cikke tartalmazza. Az eljárást legfőbb ügyész
kezdeményezi, aki kérelmét a házelnökhöz nyújthatja be. A házelnök ezt továbbítja a megfelelő
kamarai bizottságnak. A mentelmi jog megvonásával foglalkozó bizottság 30 napon belül hozza
meg ajánlását. A bizottsági ajánlás kialakítását követően a kérelemről a kamara, amelynek az
érintett képviselő a tagja, plenáris ülésen tanácskozik, majd titkos szavazással meghozza
döntését.
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PORTUGÁLIA
A portugál parlament: Assembleia da Republica
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 230 fő
A képviselők mentelmi jogára irányadó szabályok a portugál Alkotmányban, valamint a
Képviselők jogállásáról szóló 7/93-as törvényben kaptak helyet.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 157. cikke szerint az Országgyűlés tagjai sem polgári jogi, sem büntetőjogi, sem
fegyelmi felelősséggel nem tartoznak feladataik gyakorlása során kifejtett véleményük, illetve
leadott szavazatuk miatt. A véleménynek a képviselő feladatának gyakorlása során kell
elhangoznia, vagy ahhoz kötődnie kell. A vélemény kifejtésének helye és módja (írásbeli,
szóbeli) közömbös.
A Képviselők jogállásáról szóló törvény 10. cikke megismétli az Alkotmány előbbi
rendelkezését.
A felelőtlenség jelentette védelem nem kötődik a megbízatás időtartamához, s azt megvonni
nem lehet. (ECPRD 2815, 2015)
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 157. cikke alapján az Országgyűlés engedélye nélkül a képviselők nem
hallgathatók ki tanúként vagy terheltként. Az utóbbi esetben az engedély megadása kötelező,
amennyiben olyan súlyos bűncselekmény fennforgásának alapos gyanúja merül fel, mely
három évnél hosszabb időre történő szabadságvesztéssel büntethető.
Az Országgyűlés egyetlen tagját sem lehet őrizetbe venni, szabad mozgásában korlátozni, vagy
letartóztatni az Országgyűlés engedélye nélkül, kivéve a három évnél hosszabb időre történő
szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény elkövetésén történő tettenérés esetét. A
Képviselők jogállásáról szóló törvény 11. cikke alapján kizárólag ilyen bűncselekmény kapcsán
folyó nyomozás során hallgathatók ki gyanúsítottként.
A sérthetetlenség egyedül a büntetőeljárás lefolytatása ellen védi a képviselőt – nem tartozik
ide a szabálysértési eljárás és a fegyelmi eljárás sem. (ECPRD 2977, 2015)
A sérthetetlenség időtartama a képviselő mandátumához kötött. A védelem az ülésszakok közti
szünetben is tart. (ECPRD 2121, 2012)
A mentelmi jog megszűnése
Az Alkotmány 157. cikke szerint, amennyiben a bűncselekmény elkövetésével vádolt képviselő
ellen büntető intézkedéseket foganatosítanak, az Országgyűlés határoz a képviselői minőség
felfüggesztéséről az eljárás folytatása érdekében. Az előző bekezdésben meghatározott
bűncselekmény elkövetése esetén a felfüggesztés kötelező. A Képviselők jogállásáról szóló
törvény 11. cikke lehetőséget ad egyéb esetekben az eljárás lefolytatása érdekében a mentelmi
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jog ideiglenes felfüggesztésére is. A védelem megvonása azonban mindenképpen kivételes
lehetőség, a cél a széleskörű mentelmi jog biztosítása. (ECPRD 1796, 2011)
A kérelmet az illetékes bíróság nyújtja be a házelnöknek, az arról való döntés pedig az
Országgyűlés plenáris ülésének feladata, mely az előzőleg az ügy vizsgálatával megbízott
országgyűlési bizottság véleménye alapján teszi ezt meg. Az érintett képviselőt a plenáris
ülésen meg kell hallgatni döntéshozatal előtt. Az Országgyűlés a mentelmi jog
felfüggesztéséről tagjai többségének beleegyező szavazatával dönthet. A szavazás
eredményéről a házelnök értesíti a bíróságot. Az eljárás lefolytatására a szabályozás nem állapít
meg határidőt. (ECPRD 2815, 2015)
ROMÁNIA
A román parlament: Parlamentul României
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Camera Deputatilor – 412 fő
Felsőház: Senatul – 176 fő
A képviselők mentelmi jogát az Alkotmány deklarálja, míg az azzal kapcsolatos eljárásokról a
Házszabály tartalmaz rendelkezéseket. Romániában azonos mentelmi jogi szabályok
vonatkoznak a szenátorokra és a képviselőház tagjaira.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 72. cikk (1) bekezdése alapján sem a szenátorok, sem a képviselőház tagjai nem
számoltathatók el bíróság előtt tevékenységül során kifejtett politikai véleményük, vagy leadott
szavazatuk miatt.
A képviselők tevékenységéhez szorosan kötődő és a Házban tett nyilatkozatok tartoznak a
védettség körébe. A védelem időtartama nem kötődik a megbízatás időtartamához, s az nem
függeszthető fel. (ECPRD 2121, 2012)
Sérthetetlenség
A parlament tagjai ellen nyomozást lehet folytatni, illetve őket bíróság elé lehet állítani olyan
tevékenységük miatt, amely nem kapcsolódik politikai véleményükhöz és leadott
szavazatukhoz, de nem kutathatók át, tartóztathatók le és tarthatók fogva azon kamara érintett
képviselő meghallgatása után megadott engedélye nélkül, amelynek tagjai.
A nyomozás és a büntetőeljárás kizárólag a Legfőbb Ügyészség Legfelsőbb Bírósághoz intézett
kérelmére folytatható le. A képviselőkkel szemben lefolytatott eljárások ügyében a Legfelsőbb
Bíróság rendelkezik joghatósággal.
Tettenérés esetén a képviselő átkutatható és őrizetbe vehető. Az igazságügy miniszter ebben az
esetben haladéktalanul köteles értesíteni erről a képviselő kamarájának házelnökét. Ha ezt
követően a kamara nem látja megalapozottnak a fogva tartást, elrendelheti az intézkedés
azonnali megszüntetését.
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A Képviselőház Házszabálya alapján a mentelmi jog a mandátum időtartamához kötött, s
felfüggeszthető.
A mentelmi jog megszűnése
A mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmet a Házszabály 191-195. cikkei alapján a legfőbb
ügyész nyújtja be az igazságügyi minisztériumnak, amely továbbítja azt a házelnöknek. A
házelnök a kérelemről nyilvános ülésen tájékoztatja a képviselőket. Ezt követően a mentelmi
jogi ügyekkel foglalkozó bizottság elé kerül az ügy, mely vizsgálata eredményeként jelentést
készít. Ebben a jelentésben kifejti álláspontját arról, hogy a képviselő mentelmi jogának
fenntartása indokolt-e. A bizottság döntése továbbítandó a képviselő politikai csoportjának. A
csoport öt napon belül elkészíti álláspontját a bizottság jelentéséről. Amennyiben a képviselő
nem tagja politikai csoportnak, úgy maga fejtheti ki álláspontját az ülésen. A kérdésben húsz
napon belül titkos szavazás útján dönt a kamara. A mentelmi jog felfüggesztésre kerül, ha a
jelenlévők minősített többsége ehhez beleegyezését adja.
SPANYOLORSZÁG
A spanyol parlament: Las Cortes Generales
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Congreso de los Diputados – 350 fő
Felsőház: Senado – 266 fő
A mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseket az Alkotmány és a Házszabály tartalmazza. A
Képviselőház és a Szenátus Házszabálya a kérdésben azonos rendelkezéseket tartalmaz.
(ECPRD 2977, 2015)
Felelőtlenség
Az Alkotmány 71. cikke foglalkozik a mentelmi jog intézményével. A cikk az (1) bekezdésben
deklarálja: a Képviselőház tagjai és a szenátorok hivatali feladatukkal kapcsolatban
kinyilvánított véleménye mentelmi jogi védelem alá esik.
Ilyen véleményükkel kapcsolatban mentesülnek mind a polgári jogi, mind a szabálysértése,
fegyelmi és büntetőeljárás alól. A vélemény körébe értendő a képviselők feladataik kapcsán
kifejtett véleménye és leadott szavazata. A védelem időben nincs korlátozva, s a felelőtlenség
nem függeszthető fel. (ECPRD 2121, 2012)
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 71. cikkében kimondja, hogy a Képviselőház tagjai és a szenátorok hivatali
idejük alatt a mentelmi jog védelmét élvezik, s csak tettenérés esetén tartóztathatók le. Az
érintett Kamara előzetes felhatalmazása nélkül nem helyezhetők vád alá és nem indítható
ellenük eljárás.
A képviselők ellen folyó büntetőeljárás során az illetékes hatóság a Legfelsőbb Bíróság büntető
kollégiuma.
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A sérthetetlenség időtartama a megbízatás időtartamához kötött, s elvonható. (ECPRD 2121,
2012)
A mentelmi jog megszűnése
A Házszabály 21. cikke lehetőséget ad a képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Ez a
Házszabály vonatkozó fegyelmi szabályai alapján, valamint az illetékes igazságszolgáltatási
szerv kérelmének kamara általi elfogadása esetén lehetséges.
A mentelmi jog felfüggesztésre kerül, ha jogerős bírósági ítélet így rendelkezik, vagy ha jogerős
bírósági ítélet lehetetlenné teszi a képviselői feladatok ellátását.
A felfüggesztés iránti kérelmet a Legfelsőbb Bíróság elnöke nyújtja be a házelnökhöz. A
házelnök továbbítja azt az érintett kamara a Petíciós bizottságához. A bizottság az érintett
képviselő meghallgatása után jelentést készít. A jelentés alapján a kérelemről az illetékes
kamara plenáris ülésén harminc napon belül titkos szavazással dönt. Ha a kérelemről hatvan
napon belül nem születik döntés, a kérelmet elutasítottnak kell tekinteni. (ECPRD 2850, 2015)
A képviselői jogok felfüggesztése esetén a képviselő részére nem jár díjazás. (ECPRD 2977,
2015)
SVÉDORSZÁG
A svéd parlament: Riksdagen
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 349 fő
A svéd mentelmi jogról az Alkotmány rendelkezik, mely négy alapvető törvényből áll: A
kormányzás szerkezetéről szóló törvényből, az Öröklési törvényből, a Sajtószabadságról szóló
törvényből és a Véleménynyilvánítás szabadságáról szóló törvényből.
Felelőtlenség
A kormányzás szerkezetéről szóló törvény Negyedik fejezetének 8. cikke alapján nem
kezdeményezhető büntetőeljárás a Riksdag képviselőjével és volt képviselőjével szemben, nem
lehet továbbá szabadságától megfosztani vagy a Királyság területén való mozgásszabadságát
korlátozni olyan cselekmény vagy nyilatkozat miatt, melyet megbízatása gyakorlása során tett,
kivéve, ha a Riksdag a leadott szavazatok öthatodának többségével ahhoz jóváhagyását adja.
A mentesség kiterjed véleményekre, kijelentésekre, szavazatokra, melyek megtételének helye
lehet akár nyilvános ülés, politikai csoport, sőt külső helyszín is. A képviselők rágalmazás
esetén sem vonhatók felelősségre.
A felelőtlenség időtartama nincs kötve a megbízatás időtartamához, s ez nem vonható el.
(ECPRD 2121, 2012)
Sérthetetlenség
A kormányzás szerkezetéről szóló törvény Negyedik fejezetének 8. cikke alapján más esetben,
ha a képviselőt bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, a letartóztatásra, őrizetbe vételre és

32

vizsgálati fogságra vonatkozó szabályok akkor alkalmazhatóak, ha a képviselő a cselekményt
elismerte, vagy annak elkövetése során tetten érték, valamint, ha a cselekmény legkevesebb két
éves szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett.
A sérthetetlenség a mandátum időtartamához van kötve, s elvonható. (ECPRD 2121, 2012)
A mentelmi jog megszűnése
A Házszabály 5. Fejezetének 7. cikke szerint a mentelmi jog felfüggesztését az ügyész
kezdeményezi az Alkotmányjogi bizottságnál. Ez a bizottság dönt róla, hogy az elkövetett
cselekmény a képviselő parlamenti feladatai körén belül esik-e. A bizottság döntését írásbeli
jelentésbe foglalja. A kérelemről a jelentés alapján végül a plenáris ülés dönt. Az engedély
megadásához a képviselők egyszerű többségének beleegyező szavazata szükséges. A
képviselőnek a döntéssel kapcsolatos fellebbezésre nincs lehetősége.
A képviselő nem mondhat le mentelmi jogáról. (ECPRD 2815, 2015)
SZLOVÁKIA
A szlovák parlament: Narodna rada Slovenskej republiky
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 150 fő
Szlovákia a képviselők mentelmi jogára vonatkozó szabályokat Alkotmányában fekteti le.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 78. cikke alapján egy képviselő sem vonható felelősségre az Országgyűlésben,
vagy annak bizottságaiban leadott szavazata miatt, mandátuma lejárta után sem.
A képviselőt nem lehet felelősségre vonni megbízatása során az Országgyűlésben, vagy annak
szerveiben elmondott beszédeiért, sem mandátuma alatt, sem annak lejártát követően. A
képviselő az Országgyűlés fegyelmi fennhatósága alatt áll. A képviselő polgári jogi felelőssége
beszédeiért fennmarad.
A 79. cikk szerint a képviselő jogosult megtagadni a vallomástételt olyan ügyekben, amelyekről
tisztsége betöltése során szerzett tudomást, képviselői megbízatásának megszűnte után is.
A felelőtlenség tehát nincs a megbízatás tartamához kötve, s az nem vonható el.
Sérthetetlenség
A képviselők büntetőeljárást érintő mentessége az alkotmánymódosító törvény 2012. év
szeptember elsejével hatályba léptét követően megszűnt. Ettől kezdve nincs szükség az
Országgyűlés engedélyére ilyen eljárás lefolytatásához. Az engedély azonban szükséges
őrizetbe vétel és előzetes letartóztatás esetén. (ECPRD 2815, 2015)
A képviselőt a módosított Alkotmány 78. cikke szerint nem őrizetbe venni, vagy előzetes
letartóztatásba helyezni az Országgyűlés engedélye nélkül.
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Ha a képviselőt büntetendő cselekmény elkövetése során tetten érik, az illetékes hatóság
haladéktalanul köteles értesíteni az Országgyűlés elnökét és a Mentelmi jogi bizottság elnökét.
Ha a Mentelmi jogi bizottság nem engedélyezi a letartóztatást, a képviselőt azonnal szabadon
kell bocsátani.
A letartóztatás nem érinti a képviselői megbízatást, de annak tartama alatt parlamenti feladatok
nem végezhetők.
A sérthetetlenség a mandátum időtartamához kötött, valamint felfüggeszthető. (ECPRD 2121,
2012)
A mentelmi jog megszűnése
A Házszabály 140-142. cikkei alapján, a tettenérés esetén történő őrizetbe vétel esetén az
illetékes hatóság értesíti a házelnököt és a Mentelmi jogi bizottság elnökét. A bizottság elnöke
haladéktalanul összehívja a bizottságot, amely dönt arról, hogy egyetért-e a képviselő
fogvatartásával. A bizottság ülésén az érintett képviselő részt vehet és kifejtheti álláspontját. A
bizottság álláspontjáról jelentést készít. A jelentés alapján a képviselő fogvatartásának
fenntartásáról az Országgyűlés plenáris ülése dönt.
A képviselő nem mondhat le mentelmi jogáról. (ECPRD 2977, 2015)
SZLOVÉNIA
A szlovén parlament: Slovenski parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Drzavni Zbor – 90 fő
Felsőház: Drzavni Svet – 40 fő
A mentelmi jogra vonatkozó szabályok Szlovéniában az Alkotmányban, az Országgyűlésről
szóló törvényben és a Házszabályban kaptak helyet.
Felelőtlenség
Az Alkotmány a „Mentelmi jog és összeférhetetlenség” című 100. cikkében a következőkről
rendelkezik: A Szenátus tagjai a Képviselőház tagjaival azonos mentelmi jogot élveznek. A
mentelmi jogról a Szenátus dönt.
Az Országgyűlésről szóló törvény 60. cikke alapján a képviselők tevékenységük ellátása során
mentelmi jogot élveznek, s az Országgyűlés ülésszakainak időtartama alatt nem tartoznak
büntetőjogi felelősséggel ott, valamint annak bizottságaiban kifejtett véleményükkel és leadott
szavazatukkal kapcsolatban.
A felelőtlenség nem korlátozódik a megbízatás időtartamára, s nem vonható el. (ECPRD 2121,
2012)
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Sérthetetlenség
Az Országgyűlésről szóló törvény 60. cikke kijelenti, hogy a képviselők nem vehetők őrizetbe,
valamint ellenük büntetőeljárás nem indítható az Országgyűlés engedélye nélkül, kivéve az öt
évet meghaladó szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekmény elkövetése során
történő tettenérés esetét.
A sérthetetlenség a Házszabály 2013. cikke szerint mandátum időtartamához kötött, s az
elvonható.
A mentelmi jog megszűnése
A képviselő mentelmi jogának felfüggesztését az illetékes hatóságnak az Országgyűlésről szóló
törvény 60. cikke szerint a Mentelmi jogi bizottságnál kell kezdeményezni. A bizottság ajánlást
készít, melyről az Országgyűlés harminc napon belül dönt.
A Házszabály 85-92. cikke is megállapít szabályokat az eljárásról. E szerint a kérelmet az
Országgyűlés elnöke számára kell benyújtani, aki erről azonnal értesíti a Mentelmi jogi
bizottságot. A bizottság megvizsgálja, hogy a mentelmi jog fenntartása elengedhetetlen-e a
képviselői feladatok ellátása szempontjából. A kiindulópont ebben az esetben az, hogy a
mentelmi jog fenntartása elengedhetetlen, ha a képviselőt őrizetbe vették, vagy őrizetbe
szándékoznak venni, azonban nem elengedhetetlen, ha büntetőeljárást kívánnak
kezdeményezni ellene. Öt évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény
gyanúja esetén a mentelmi jog csak különösen indokolt esetben tartható fenn. A bizottság nem
jogosult mérlegelni a bizonyítékokat és döntést hozni a büntetőügyben. A kérelemről az
Országgyűlés plenáris ülése vita nélkül, vagy zárt ülésen dönt. A döntésről az Országgyűlés
haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot. Az engedély megadása esetén az érintett
képviselő ellen csak azon bűncselekményekre vonatkozóan indítható eljárás, amelyre az
engedélyt kérték.
A képviselő nem mondhat le mentelmi jogáról. (ECPRD 2977, 2015)
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EU TAGJELÖLT ÁLLAMOK
ALBÁNIA
Az albán parlament: Kuvendi i Shqipërisë
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 140 fő
A mentelmi jogi szabályok az Alkotmányban és a Házszabályban vannak elhelyezve.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 73. cikke alapján a képviselőt nem lehet felelősségre vonni az Országgyűlésben
kifejtett véleménye vagy leadott szavazata miatt, a rágalmazás esetét kivéve.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 73. cikke szerint nem lehet a képviselő büntetőjogi felelősségét megállapítani
az Országgyűlés engedélye nélkül. Az engedély beszerzése letartóztatás esetén is szükséges.
A képviselőt engedély hiányában visszatartani vagy őrizetbe venni kizárólag akkor lehet, ha ez
súlyos bűncselekmény elkövetését követően azonnal megtörténik. Az ügyész ebben az esetben
azonnal értesíti az Országgyűlést. Amennyiben az Országgyűlés azt állapítja meg, hogy az
eljárás indokolatlan, elrendeli az intézkedés azonnali megszüntetését.
Az Országgyűlés a fenti kérdésekben titkos szavazással dönt.
A mentelmi jog megszűnése
A Házszabály 13. cikke alapján a mentelmi jog megvonása a Mentelmi jogi bizottság
hatáskörébe tartozik. A bizottság a házelnök által kijelölt 10 képviselőből áll, melyben az
ellenzési képviselők is megfelelő mértékben képviselve vannak. A házelnök javaslatára a
bizottság megtárgyalja a képviselő mentelmi jogának elvonására vonatkozó kérelmet és adott
esetben hozzájárul a képviselő letartóztatásához, vagy büntetőeljárás megindításához. A
bizottság a plenáris ülés részére jelentést készít.
A Házszabály 118. cikke kimondja, hogy a képviselővel szembeni jogi eljárás megindításához
(vagy a letartóztatás foganatosításához) a mentelmi jog elvonását az ügyésznek kell
kezdeményeznie a házelnökhöz címzett kérelmében. A házelnök ezt haladéktalanul továbbítja
a Mentelmi jogi bizottságnak. Az érintett képviselő kifejtheti álláspontját a bizottság előtt, mely
négy héten belül elkészíti állásfoglalását. Az Országgyűlés az állásfoglalást plenáris ülésen
tárgyalja, ahol az érintett képviselő is megoszthatja álláspontját. Az állásfoglalásról vitázni nem
lehet, annak elfogadásáról vagy elutasításáról az Országgyűlés plenáris ülése titkos szavazással
dönt. Ha az Országgyűlés három hónapon belül nem engedélyezi a képviselővel szembeni
eljárás lefolytatását, vagy őrizetbe vétel foganatosítását, a kérelmet elutasítottnak kell tekinteni.
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MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG
A macedón parlament: Sobranie
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 123 fő
A képviselők mentelmi jogának szabályait az Alkotmány és a Házszabály tartalmazza.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 64. cikke deklarálja a képviselők mentelmi jogát. A képviselők nem tehetők
felelőssé az Országgyűlésben kifejtett véleményük, illetve leadott szavazatuk miatt.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 64. cikke alapján a képviselő nem tartható vissza az Országgyűlés engedélye
nélkül, kivéve, ha öt évi, vagy annál súlyosabb szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett
cselekmény elkövetése során tetten érik. Ebben az esetben az illetékes hatóság erről értesíti a
házelnököt.
A Házszabály 53. cikke kimondja, hogy a képviselők mentelmi joga hivatalba lépésüktől
hivatali idejük lejártáig tart.
A mentelmi jog megszűnése
Az Alkotmány 65. cikke lehetőséget ad arra, hogy a képviselő mandátumáról lemondjon, de
önmagában nem adott a mentelmi jogáról történő lemondás lehetősége. A mandátum
megvonásához a képviselők kétharmadának beleegyező szavazata szükséges.
A képviselő mandátuma megszűnik, ha a bíróság jogerősen öt évi, vagy annál súlyosabb
szabadságvesztés büntetésre ítéli.
A Házszabály 53. cikke szerint a képviselők fogvatartásának jóváhagyása iránti kérelem az
illetékes hatóság részéről a házelnökhöz címzendő. A kérelmet a házelnök a Mentelmi jogi
bizottságnak továbbítja, amely megvizsgálja azt és két napon belül elkészíti álláspontját a
házelnök számára. Álláspontjáról az érintett képviselőt is tájékoztatja.
Az állásfoglalás alapján az Országgyűlés három napon belül dönt a kérelemről.
MONTENEGRÓ
A montenegrói parlament: Skupstina
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 81 fő
A mentelmi jogi szabályokat Montenegró Alkotmányában és Házszabályában találjuk.
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Felelőtlenség
Az Alkotmány 85. cikke alapján a képviselők saját meggyőződésükből szavaznak és
nyilvánítanak véleményt parlamenti munkájuk során.
Az Alkotmány 86. cikke deklarálja a képviselők mentelmi jogát, majd kimondja, hogy a
képviselők nem tehetők felelőssé sem büntetőjogi, sem más eljárás során az Országgyűlésben
kifejtett véleményük és leadott szavazatuk miatt.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 86. cikke alapján a képviselők nem vehetők őrizetbe, sem más intézkedés nem
foganatosítható ellenük az Országgyűlés engedélye nélkül, kivéve, ha olyan bűncselekmény
elkövetése során tetten érik, amely öt évet meghaladó szabadságvesztés-büntetéssel fenyegetett.
A mentelmi jog megszűnése
A Házszabály 58. cikke alapján a képviselővel szembeni eljárási cselekmény foganatosítását
kérelmező iratot az illetékes hatóság a házelnökhöz nyújtja be, mely továbbítja az Igazgatási
bizottságnak. A bizottság elkészíti álláspontját az Országgyűlés részére.
SZERBIA
A szerb parlament: Narodna skupstina
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 250 fő
A mentelmi jogi szabályokat a szerb Alkotmány, a Házszabály és az Országgyűlésről szóló
törvény tartalmazza.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 103. cikke deklarálja a képviselők mentelmi jogát. Ezt követően rendelkezik
arról, hogy a képviselők felelőssége nem állapítható meg parlamenti tevékenységük során
leadott szavazatuk, vagy kifejtett véleményük okán. Ugyanezen rendelkezéseket megismétli az
Országgyűlésről szóló törvény 38. cikke, valamint a Házszabály 252. cikke is.
Sérthetetlenség
Az Alkotmány 103. cikkében kimondja, hogy a mentelmi joggal rendelkező képviselő az
Országgyűlés engedélye nélkül nem tartóztatható fel, nem vonható büntető- vagy más olyan
eljárás alá, ahol szabadságvesztés-büntetés kiszabása lehetséges.
Ha a képviselőt tetten érik öt évet meghaladó szabadságvesztés-büntetéssel fenyegetett
bűncselekmény elkövetése során, feltartóztatásához az Országgyűlés engedélye nem szükséges.
A Házszabály 252. cikke alapján a mentelmi jog a hivatalba lépéstől a mandátum megszűnéséig
védi a képviselőt.
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A mentelmi jog megszűnése
A mentelmi jog megvonásáról az Országgyűlésről szóló törvény 38. cikke szól. A mentelmi jog
megszüntetéséről az Országgyűlés dönt, az összes képviselő szavazatának egyszerű
többségével.
Azon képviselő ellen, aki nem hivatkozott mentelmi jogára, az Országgyűlés engedélye nélkül
is lefolytatható büntető- vagy más olyan eljárás alá, ahol szabadságvesztés-büntetés kiszabása
lehetséges. Ebben az esetben az illetékes szerv értesíti az Országgyűlést az eljárás
lefolytatásáról.
A Házszabály 252. cikke alapján a képviselő visszatartása, valamint büntető- és egyéb eljárás
lefolytatása érdekében a kérelem az illetékes szerv által a házelnökhöz nyújtandó be, aki
továbbítja ezt az Igazgatási és mentelmi jogi bizottságnak. A bizottság jelentést készít
álláspontjáról az Országgyűlés számára. Az érintett képviselőt tájékoztatni kell a benyújtott
kérelemről. A megadott engedély alapján csak a kérelemben előterjesztett cselekmény
vonatkozásában ad lehetőséget a képviselő felelősségre vonására.
Az Országgyűlés a mentelmi jog védelme alá vonhatja az összes képviselő egyszerű
többségének beleegyező szavazatával azt a képviselőt is, aki lemondott mentelmi jogáról, ha ez
parlamenti feladatainak ellátása érdekében szükséges.
A mentelmi jog által biztosított védelem életbe léptetése esetén az elévülési idő nyugszik.
TÖRÖKORSZÁG
A török parlament: Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M)
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 550 fő
A képviselők mentelmi jogáról a török Alkotmány, illetve a Házszabály rendelkezik. Azonban
a török Országgyűlés 2016. május 20-án a képviselők kétharmados többségének szavazatával
bűncselekmények kiterjedt listáját illetően eltörölte a mentelmi jog intézményét. Az
alkotmánymódosítást a köztársasági elnök már aláírta, az a Közlönyben történő kihirdetését
követően lép hatályba.67
Felelőtlenség
A mentelmi jogot az Alkotmány 83. cikke szabályozza. Megállapítja, hogy a képviselők
parlamenti feladataik során az Országgyűlésben kinyilvánított véleményük és leadott
szavazatuk kapcsán nem vonhatók felelősségre. Az előbbi vélemény Országgyűlésen kívüli
megismétlése esetén csak az Elnökség hozzájárulása esetén tartoznak felelősséggel a
képviselők.

6

http://kitekinto.hu/iszlam/2016/06/08/torokorszagban_megsznt_a_mentelmi_jog/#.V1_rpLuLS70
A hatályba lépés időpontja: 2016. június 8.
http://www.jogiforum.hu/hirek/36082
7

39

Sérthetetlenség
Az Alkotmány 83. cikke alapján a képviselő, aki hivatalba lépése előtt, vagy az után büntetendő
cselekményt követett el, nem tartható vissza, nem hallgatható ki, nem vehető őrizetbe az
Országgyűlés engedélye nélkül. Engedély nem szükséges súlyos bűncselekmény elkövetésén
történő tettenérés, valamint az állam elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén, ha a
nyomozás a választások előtt megindult. Ebben az esetben az illetékes hatóság haladéktalanul
és közvetlenül köteles értesíteni az Országgyűlést.
A büntetőeljárásban meghozott ítélet végrehajtása a képviselő mandátumának időtartama alatt
felfüggesztésre kerül, s az elévülés nyugszik.
A mentelmi jog megszűnése
A Házszabály 131-134. cikkei alapján a képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló
kérelmet a házelnök továbbítja az Igazságügyi bizottságnak. A bizottság megvizsgálja a
szükséges iratokat, s meghallgatja az érintett képviselőt, s egy hónapon belül elkészíti
jelentését. Ha a jelentés nem javasolja a képviselő elleni eljárás lefolytatását, azt az
Országgyűlés plenáris ülése elé kell tárni. Ha nem érkezik írásos kifogás, a jelentés végleges
döntéssé válik. Ha a jelentés a mentelmi jog megvonását javasolja, a jelentés a plenáris ülésen
megvitatásra kerül. A képviselőnek a plenáris ülésen is joga van kifejteni álláspontját.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – POTENCIÁLIS TAGJELÖLT ÁLLAMOK
BOSZNIA-HERCEGOVINA
A boszniai parlament: Skupstina
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Predstavnicki dom – 42 fő
Felsőház: Dom Naroda – 15 fő
A mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseket az Alkotmány, a Szövetségi Alkotmány és a
Házszabály tartalmazza.
Mentelmi jog
Alkotmány 3. cikk j) pontja kimondja, hogy a képviselők büntetőjogi, vagy polgári jogi
felelősségre vonása kizárt parlamenti feladataik végzése során az Országgyűlésben kifejtett
bármilyen tevékenységük kapcsán. A Házszabály 14. cikke megismétli az előbbi rendelkezést.
A szövetségi Alkotmány IV. rész 13. cikk alapján a képviselők nem vonhatók felelősségre sem
büntetőjogi, sem polgári jogi eljárás által szövetségi törvényhozási feladataik végzése során tett
cselekményeikkel kapcsolatban.
A mentelmi jog megszűnése
A Házszabály 14. cikke alapján az Országgyűlés az Alkotmányjogi bizottság álláspontját alapul
véve, esetenként dönt a mentelmi jog megvonásának ügyében.
KOSZOVÓ
A koszovói parlament: Kuvendi i Kosovës
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 120 fő
A mentelmi jogi szabályokat az Alkotmány és a Házszabály tartalmazza.
Felelőtlenség
A mentelmi jog intézményével az Alkotmány 75. cikke foglalkozik. E szerint a képviselők
mentesek a vád alá helyezés, valamint a polgári jogi eljárás alól képviselői minőségükben
kifejtett tevékenységük kapcsán. A cikk leszögezi, hogy a mentelmi jog nem védi a
képviselőket parlamenti feladataik körén kívül eső tevékenységükkel kapcsolatban.
A Házszabály 22. cikke alapján a képviselők szóbeli és írott véleménye, valamint feladatkörébe
tartozó egyéb cselekmény végzésével kapcsolatban védelmet élveznek.
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Sérthetetlenség
Az Alkotmány 75. cikkének 2. pontja kimondja, hogy a képviselőt nem lehet őrizetbe venni,
illetve más módon feltartóztatni parlamenti feladatai végzése során az Országgyűlés összes
tagja egyszerű többségének beleegyezése nélkül.
A Házszabály 22. cikke alapján a képviselő nem tartóztatható fel, nem vehető őrizetbe és nem
indítható ellene eljárás, amíg az Országgyűlés az érintett képviselő mentelmi jogától történő
megfosztásáról nem dönt. A képviselő az Országgyűlés engedélye nélkül is feltartóztatható öt
évet meghaladó szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekmény elkövetése esetén.
Ebben az esetben a Házszabály rendelkezései szerint haladéktalanul értesíteni kell a házelnököt.
A mentelmi jog megvonásáról ebben az esetben is az Országgyűlés dönt. A mentelmi jog
fenntartása esetén a képviselőt szabadon kell engedni.
A mentelmi jog a mandátum időtartamához igazodik.
A mentelmi jog megszűnése
A Házszabály 22-23. cikke rendelkezik a mentelmi jog felfüggesztéséről.
A mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmet a vonatkozó egyéb dokumentumokkal együtt a
büntetőeljárás megindítására illetékes hatóság nyújthatja be a házelnöknek címezve. A
házelnök 48 órán belül továbbítja a kérelmet a Mentelmi jogi bizottságnak. A bizottság 30
napon belül elkészíti ajánlását az Országgyűlés számára. A bizottság tájékoztatja az eljárásról
az érintett képviselőt, aki mind a bizottság előtt, mind a plenáris ülésen kifejtheti álláspontját.
A döntést az Országgyűlés hozza meg titkos szavazással, egyszerű többséggel.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EGYÉB ORSZÁGOK
AUSZTRÁLIA
Az ausztrál parlament: Parliament of the Commonwealth of Australia
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Representatives – 150 fő
Felsőház: Senate – 76 fő
A képviselők mentelmi joga az Alkotmányban, az 1987-es Parlamenti privilégiumokról szóló
törvényben, valamint a Házszabályban kapott helyet.
Felelőtlenség
Ausztrália a Nemzetközösség tagjaként irányadónak tekinti a szólásszabadság kérdésében az
Egyesült Királyságban irányadó mentelmi jogi szabályoknál már részletezett 1689-es Bill of
Rights 9. cikkét.
Emellett Alkotmány 49. cikke deklarálja, hogy mind az Országgyűlés Alsó- és Felsőháza, azok
bizottságai, mind az egyes képviselők mentelmi jogára vonatkozóan az Országgyűlésnek
szabályokat kell megállapítania. Az 50. cikk alapján az Országgyűlés mindkét kamarájának
feladata saját mentelmi jogi szabályainak végrehajtása.
A Parlamenti privilégiumokról szóló törvény rendelkezik az Országgyűlés mint egész mentelmi
jogáról. Kimondja, hogy egy magatartás akkor számít az Országgyűlés, annak bizottságai, vagy
a képviselők elleni támadásnak, ha ez olyan mértékű, hogy akadályozza az előbbieket munkájuk
végzésében. A kritikai vélemények önmagukban nem tekintendők az Országgyűlés, annak
bizottságai, vagy a képviselők jogai megsértésének, kivéve, ha ezek a Házban, vagy annak
bizottságaiban hangzottak el.
Az Országgyűlés hat hónapot meg nem haladó szabadságvesztés-büntetést szabhat arra a
személyre a Ház megsértésének okán. A büntetés elrendelése esetén is a házelnöknek joga van
a büntetés alóli azonnali mentesítésre. Az Országgyűlés emellett pénzbüntetést is kiszabhat.
A mentelmi jog alá eső területeken történő publikálás a Házszabály 7. fejezete szerint olyan
módon lehetséges, ha a szerző előbb az ezzel kapcsolatos információkat a Ház elé tárja.
Sérthetetlenség
A sérthetetlenségről a Parlamenti privilégiumokról szóló törvény 14. cikke szól. Eszerint a
képviselő nem idézhető bíróság elé és nem vehető őrizetbe, illetve nem tartóztatható fel polgári
jogi eljárásban azokon a napokon, amikor:




a képviselő kamarája ülésezik,
a képviselő bizottsága ülésezik,
vagy az előbbiek előtti, illetve utáni 5 napon.
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Ezen esetek kivételével a képviselő nem rendelkezik mentelmi joggal a polgári jogi őrizetbe
vétel, feltartóztatás, vagy bíróság elé történő idézést illetően.
A mentelmi jog megszűnése
A Parlamenti privilégiumokról szóló törvény kimondja, hogy az Országgyűlésnek nincs joga
megfosztani a képviselőt mandátumától.
A mentelmi jogról nem lehet lemondani, s az nem vonható el az Országgyűlés által.8
IZRAEL
Az izraeli parlament: Knesset
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 120 fő
Az Alkotmány 17. cikkében deklarálja a képviselők mentelmi jogát, s előírja, hogy az arra
vonatkozó rendelkezéseket törvény állapítsa meg. A mentelmi jog részleteit tartalmazó
jogszabály pedig az 1951-es Mentelmi jogi törvény.
Felelőtlenség
A mentelmi jog alapján a képviselő nem vonható polgári jogi, vagy büntetőjogi felelősségre
parlamenti feladatai teljesítése során végzett cselekményei kapcsán.9
Sérthetetlenség
A képviselők mentesek az átkutatás, a feltartóztatás, az őrizetbe vétel, a meghallgatás és egyéb
eljárások alól. Ez a mentesség széles körű: nem csak a parlamenti feladatok során kifejtett
tevékenységével kapcsolatban illeti meg a képviselőt.10
A mentelmi jog megszűnése
A Mentelmi jogi törvény 13. cikke szerint az Országgyűlés hatáskörében áll eldönteni, hogy a
képviselő mentesüljön-e a büntetőeljárás alól, illetve az Országgyűlés dönt a mentelmi jog
megvonásáról is.
A Mentelmi jogi törvény 13. cikke alapján a mentelmi jog elvonása iránti kérelmet az ügyész
nyújtja be írásos formában a házelnöknek, aki továbbítja azt az illetékes bizottságnak abból a
célból, hogy azt a lehető leghamarabb tárgyalja meg. Ha a bizottság a képviselő mentelmi
jogának megvonásáról határoz, ez a döntés végleges. Az eljárás során az ügyészt és az érintett
képviselőt is meg kell hallgatni. A döntésről a bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlést
és az ezzel hatályossá válik.

8

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/odgers13?file=chapter02&sec
tion=10&fullscreen=1
9
https://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_work_chak1.htm
10
https://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_work_chak1.htm
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A vitáról és a szavazásról legalább 24 órával az esemény előtt értesíteni kell a képviselőket,
akik nyilvános szavazás útján döntenek.
Az Alkotmány 42.a cikke szerint bíróság által jogerősen megállapított bűncselekmény
elkövetése esetén a képviselő mandátuma felfüggesztésre kerül.
KANADA
A kanadai parlament: Parliament of Canada
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Commons – 338 fő
Felsőház: Senate – 105 (jelenleg 88) fő
A mentelmi jogot az Alkotmányos törvények és a Parlamenti törvény szabályozza.
Az Alkotmányos törvények 18. cikke szerint a privilégiumok, mentességek, amelyek a
Szenátus és a Képviselőház tagjait illetik, a kanadai Parlamenti törvényben kerülnek
meghatározásra. Azonban az ilyen törvény által biztosított kiváltság és mentesség nem
haladhatja meg az Egyesült Királyság és Írország Képviselőháza és tagjai számára biztosított
kiváltság és mentesség mértékét. A mentelmi jog így biztosítva van az Országgyűlés és tagjai
számára – korlátozott módon.
Az Alkotmányos törvények rendelkezéseit lényegében megismétli a Parlamenti törvény 4.
szakasza, az 5. szakasz pedig ennek bíróságok előtt történő felhívhatóságát szabályozza.
Felelőtlenség
A kanadai parlament tagjaira vonatkozik a szólásszabadság alapjoga, valamint mentességet
élveznek az obstrukció, a zavarás, a megfélemlítés és a zaklatás alól.
Az Országgyűlést mint egészet illeti meg a jog, hogy kiadványokat tegyenek közzé anélkül,
hogy bírósághoz lehessen fordulni azok tartalmára vonatkozóan. (ECPRD 2815, 2015)
A Parlamenti törvény 7. szakasza szerint, amennyiben bármely személy alperesként szerepel
egy képviselővel szemben a bíróság előtt folyó polgári jogi, vagy büntetőjogi eljárásban
valamely Országgyűléssel kapcsolatos kiadvány, vélemény, vagy szavazat miatt, ez a személy
esküvel megerősített írásbeli nyilatkozatot és tanúsítványt mutathat be a bíróság előtt, mely
tanúsítvány kiállítója a Szenátus vagy a Képviselőház adminisztrációs vezetője, és amely
igazolja, hogy a kiadvány, vélemény, vagy szavazat a személy által lett publikálva az
Országgyűlés utasítására. Erről a szándékáról értesítenie kell a felperest, az ügyészt, vagy a
felperes ügyvédjét. Az ilyen igazolást a bíróságnak kötelező elfogadnia, s ezzel együtt
felfüggeszteni az eljárást.
Sérthetetlenség
Az Országgyűlés tagjait egyéni jogként megilleti a polgári jogi eljárásokban történő őrizetbe
vétel, a bírósági eljárásokban esküdtként való részvétel, és a tanúskodás kötelezettsége alóli
mentesség.
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Az Országgyűlést mint egészet megilleti a fegyelmi jog, valamint a jog arra, hogy saját belső
ügyeit maga intézze – ide értve a jogvitákat is. Az Országgyűlésnek jogában áll a mentelmi
joggal rendelkező képviselőkkel szemben is eljárni, velük szemben intézkedéseket hozni, őket
adott esetben kiutasítani. Az Országgyűlésnek jogában áll a képviselői részvételre vonatkozóan
szabályokat alkotni, valamint joga van vizsgálatot indítani, tanúkat meghallgatni és
dokumentumokat bekérni. (ECPRD 2815, 2015)
A mentelmi jog megszűnése
A Szenátorok összeférhetetlenségi kódexének 44. szakasza alapján a szenátorokkal szembeni
intézkedés végrehajtása öt lépésben történik, melyek a következők: a szenátorok beleegyező
nyilatkozatainak beszerzése, a Szenátus Etikai Osztályának előzetes vizsgálata, a Szenátus
Etikai Osztályának vizsgálata, bizottsági jelentés készítése, valamint utolsó lépésként a
Szenátus döntése. Az érintett szenátornak az eljárás során joga van kifejteni álláspontját.
Lehetséges a Képviselőház tagjai mentelmi jogának megvonása is. A Házszabályban
szabályozott eljárást a házelnök vezeti le, aki először állást foglal a mentelmi jog megvonását
illetően, majd átengedi az ügyet vizsgálatra az illetékes bizottságnak, amely jelentést készít az
álláspontjáról. Az eljárás végén a döntést a Képviselőház hozza meg szavazás útján.11
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK (USA)
Az amerikai parlament: Congress
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Representatives – 435 fő
Felsőház: Senate – 100 fő
A képviselők mentelmi jogának szabályairól az Alkotmány rendelkezik.
A Képviselőház Házszabályának IX. fejezete rendelkezik a mentelmi jogról, melynek első
pontja szerint a mentelmi jog vonatkozhat a Képviselőházra mint egészre, eljárásának
biztonságára, integritására és épségére, valamint az egyes képviselők jogaira, hírnevére és
magatartására.
Felelőtlenség
Az Alkotmány 1. Cikk 6. § kimondja, hogy a képviselők „a Kongresszus Házaiban tartott
beszéd vagy vita miatt más helyen sem vonhatók felelősségre.”
A felelőtlenség intézménye a Kongresszusban tett véleménynyilvánításokra és szavazatokra
korlátozódik. Időtartama a képviselői megbízatás kezdetétől annak lejárta után is tart a
képviselői megbízatás során tett nyilatkozatokkal kapcsolatban.12

11

http://www.parl.gc.ca/About/House/compendium/web-content/c_d_proceduremattersprivilege-e.htm
http://www.parl.gc.ca/procedure-book-livre/document.aspx?sbdid=abbc077a-6dd8-4fbe-a29a3f73554e63aa&sbpidx=9
12
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2339_D.htm
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2340_D.htm
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Sérthetetlenség
A sérthetetlenség a polgári jogi eljárások során védi a képviselőket, annak minden formája
során, viszont terjedelme az őrizetbe vétel alóli mentességre korlátozódik.
Az Alkotmány 1. Cikk 2. § alapján csak a Képviselőház van felhatalmazva a közjogi
felelősségre vonásnál a vádemelésre a Képviselőház tisztségviselőivel szemben.
Ugyanezen cikk 3. § szerint a szenátorokkal kapcsolatban „csak a Szenátusnak van hatásköre
a közjogi felelősségre vonás során a tárgyalás lefolytatására. Amikor a Szenátus ebből a célból
ülésezik, a szenátorok esküt vagy ünnepélyes fogadalmat tesznek. Marasztaló ítéletet minden
esetben csak a jelenlévő tagok kétharmadának egyetértésével lehet meghozni. A közjogi
felelősségre vonás során hozott ítélet nem mehet túl a hivatalból való elmozdításon, valamint
azon, hogy az érintett személy nem tölthet be megtisztelő tisztséget, nem láthat el megbízást és
nem tölthet be az Egyesült Államok szuverenitása alá tartozó bizalmi vagy hasznot hajtó
hivatalt: az elítélt személy ellen azonban mindamellett vádat lehet emelni, bíróság elé lehet
állítani s a törvény szerinti polgári vagy büntető ítélettel lehet sújtani.”
Az 5. § kimondja, hogy „a Kongresszus Házai meghatározhatják házszabályaikat, büntetéssel
sújthatják rendbontó tagjaikat és a tagok kétharmadának hozzájárulásával kizárást
foganatosíthatnak.” A 6. § pedig kimondja, hogy „a hazaárulás, súlyos bűncselekmény, vagy
békebontás eseteit kivéve szenátorokat és képviselőket a Kongresszus adott Házának ülésszakán
való részvétel tartama alatt, valamint oda- és visszamenetelük során nem lehet letartóztatni.”
A sérthetetlenség nem terjed ki a képviselők bíróság általi tanúkénti megidézésére.
A védelem az ülésszakok időtartama alatt áll fenn.
A mentelmi jog megszűnése
A mentelmi jog nem vonható el. A Kongresszus nem rendelheti el tagjai ellen folyó eljárás,
vagy fogva tartás felfüggesztését. Az eljárás alatt álló, illetve fogva tartott képviselő nem vehet
részt a Kongresszus munkájában.13
ÚJ-ZÉLAND
Az új-zélandi parlament: House of Representatives
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 121 fő
A mentelmi jog Új-Zélandon a Parlamenti privilégiumokról szóló törvény szabályozza.
Felelőtlenség
A törvény preambuluma szerint annak célja, hogy megfelelő védelmet biztosítson a polgári jogi
és a büntetőjogi felelősségre vonással szemben a parlamenti eljáráshoz kapcsolódó iratok és

13

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2339_D.htm
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2340_D.htm
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nyilatkozatok tekintetében, valamint leszögezi, hogy Új-Zéland is irányadónak tekinti az
Egyesült Királyság szabályozása kapcsán már részletezett 1689-es Bill of Rights 9. cikkét.
A szólásszabadság körébe tartozik a törvény 10. szakasza alapján az országgyűlési, bizottsági
munka során tett minden nyilatkozat, úgymint bizonyítékok szolgáltatása, iratok benyújtása,
dokumentum előkészítése, annak bemutatása, valamint az Országgyűlés vagy annak bizottsága
érdekében végzett egyéb tevékenység. Annak megállapítására, hogy egy tevékenység végzése
az Országgyűlés vagy annak bizottsága érdekében történt-e, a szükségesség tesztje szolgál.
Ennek során vizsgálandó, hogy a tevékenység szükséges volt-e a parlamenti feladat
teljesítéséhez.
A 11. szakaszban a törvény korlátozza a bírósági meghallgatás során adható parlamenti
munkával kapcsolatos információk körét.
Az Országgyűlés bírságot szabhat ki a képviselőre a Ház megsértése esetén (22. szakasz).
Sérthetetlenség
A törvény 26. szakasza alapján a képviselő kérheti a házelnöktől a bírósági eljárásban történő
részvétel alóli mentesítést. Ez a részvétel jelenthet polgári eljárásban félként vagy tanúként,
valamint büntetőeljárásban tanúként való részvételt. A házelnöknek meg kell adnia a kért
mentesítést, kivéve, ha ezzel helyrehozhatatlan kárt okozna. A megadott mentesítés az ülésszak
végéig, illetve a naptári év végéig tarthat. A mentesítés megadása esetén a képviselővel
szemben nem indítható eljárás. A bíróságnak jogában áll tetszőleges idővel elhalasztani az
eljárás megindítását.
A mentelmi jog megszűnése
A felelőtlenség nem vonható el a képviselőtől, s arról nem mondhat le. A sérthetetlenség a
fentebb eljárásban garantálható – az engedély elutasítása esetén azonban a képviselőt nem védi
a sérthetetlenség intézménye.
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ÖSSZEGZÉS
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ELEMZETT ORSZÁGOK MENTELMI JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Tagállam
Európai Parlament

Felelőtlenség


A védelem a parlamenti
mandátumukhoz kapcsolódó
véleményeket illeti.



Kizárólag parlamenti
megbízatásukkal összefüggő
cselekményeikkel kapcsolatban
védi a képviselőt,
kivétel a rágalmazás, valamint a
Szövetségi Tanács és Nemzeti
Tanács Szövetségi Információs
Törvénye által szabályozott
cselekmények köre.
Védelem a feladata ellátása során
kinyilvánított véleménye vagy
szavazása kapcsán.
A felelőtlenség abszolút,
korlátozása kizárt.

Ausztria




Belgium


Sérthetetlenség


Mentelmi jog megvonása

A mentesség megilleti a
képviselőket a
szabadságvesztéssel járó
intézkedésekkel kapcsolatban,
 a képviselő saját államának
területén azonban a mentelmi
jog kiterjedése a hazai
parlament tagjainak mentelmi
jogához igazodik.
 Véd, ha a cselekmény az érintett
képviselő politikai
tevékenységével kapcsolatos,
 kivéve a tettenérés esetét.



Az Európai Parlament
elrendelheti a képviselő
mentelmi jogának
megvonását, ha a tagállami
hatóságok feltehetőleg
megsértették egy képviselő
vagy volt képviselő
kiváltságait és mentességeit.



Megszüntethető azon kamara
által, melynek a képviselő
tagja. A kamara nyilvános
szavazás útján dönt.
Mentelmi jogáról a képviselő
nem mondhat le.





A sérthetetlenség csak
büntetőügyekben védi a
képviselőt.
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A mentelmi jog elvonható: a
plenáris ülés szavazással dönt
a kérdésben.
A képviselő mentelmi jogáról
nem mondhat le.

Bulgária





Ciprus


Csehország

Dánia







Egyesült Királyság



A képviselők nem vonhatók
büntetőjogi felelősségre
véleményük vagy leadott
szavazatuk alapján.
A felelőtlenség abszolút,
korlátozása kizárt.
A képviselő ellen nem indítható
polgári jogi vagy büntetőjogi
eljárás nyilatkozata kapcsán.
A felelőtlenség abszolút védelmet
jelent.
A képviselő parlamenti
szavazatáért, valamint az
előbbiekben tett felszólalásaiért
nem vonható büntetőjogi
felelősségre.
A felelőtlenség abszolút.
Az Országgyűlésben tett
nyilatkozatai miatt a képviselőt az
országgyűlésen kívül felelősségre
vonni kizárólag az Országgyűlés
hozzájárulásával lehet.
A védelem nem korlátozódik a
parlamenti mandátum idejére.
A képviselők parlamenti
feladatkörükkel összefüggésben
tett kijelentéseit védve vannak.















Nem rendelhető el fogva tartás,
valamint velük szemben
büntetőeljárást indítani nem
lehet,
kivéve a tettenérés esetét.



A képviselő megbízatása alatt a
Legfelsőbb Bíróság engedélye
nélkül nem vonható felelősségre.
Kivétel, ha a cselekmény halállal
vagy öt évnél hosszabb
szabadságvesztéssel büntethető,
vagy ha a képviselőt tetten érték.
A képviselőt megbízatása alatt
nem lehet büntetőjogi
felelősségre vonni.
Kivétel: tettenérés.





A mentelmi jog azon kamara
engedélyével függeszthető fel,
melynek a képviselő tagja.

A képviselőt nem lehet
felelősségre vonni az
Országgyűlés hozzájárulása
nélkül,
a tettenérés esetét, illetve a
magánvádas eljárásokat kivéve.



A mentelmi jog
felfüggesztésének kérdésében
az Országgyűlés dönt.

Polgári jogi eljárás során
nagyon korlátozott körben,
büntetőeljárás esetén egyáltalán
nem illeti védelem a
képviselőket.



A képviselő lemondhat
mentelmi jogáról a rágalmazás
miatt indult perben történő
részvétel céljából.
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Az Országgyűlés a
büntetőeljárás lefolytatását
engedélyezheti.
A képviselő hozzájárulhat a
vele szembeni büntetőeljárás
lefolytatásához.
A képviselő mentelmi joga a
Legfelsőbb Bíróság által
felfüggeszthető.

Észtország




A védelem megilleti a képviselőt a
parlamenti munka során tett
kijelentéseivel kapcsolatban.
A felelőtlenség abszolút.





Finnország




A képviselő nem vonható
felelősségre parlamenti feladatai
során kifejtett véleménye miatt,
kivéve, ha az Országgyűlés a
leadott szavazatok öthatodos
többségével jóváhagyja.






Franciaország





A képviselők ellen nem indítható
eljárás megbízatása gyakorlása
során kinyilvánított véleménye
vagy szavazata miatt.
A védelem abszolút jellegű.





Bármely eljárás csak akkor
indítható a képviselővel
szemben, ha ez nem
akadályozza őt parlamenti
feladatainak végzésében,
kivéve, ha az eljárás
lefolytatásához a képviselő
írásban hozzájárult.



A képviselő ellen eljárás csak az
Országgyűlés jóváhagyása
esetén indítható,
kivéve, olyan bűncselekmény
esetén, amely legkevesebb hat
havi szabadságvesztésbüntetéssel fenyegetett.
Kizárólag a parlamenti
feladatokkal kapcsolatos
cselekmények védettek.
A képviselő csak kamarája
elnökségének engedélyével
büntető szabadságot elvonó
intézkedéssel,
kivéve a tettenérés,
engedélyezett eljárás vagy
jogerős elítélés esetét.
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A képviselők nem
mondhatnak le mentelmi
jogukról.
A mentelmi jog az
Országgyűlés által teljesen
elvonható.
A Legfelsőbb Bíróság, az
Alkotmányos ügyekkel
foglalkozó bizottság, valamint
az igazságügy miniszter
hozzájárulását adhatja
bizonyos eljárási
cselekményekhez.
Mind a felelőtlenség, mind a
sérthetetlenség védelmétől
megfosztható a képviselő az
Országgyűlés öthatodos
többségének támogatásával.
A képviselő nem mondhat le
mentelmi jogáról.

A képviselő megfosztható
mentelmi jogától az
Országgyűlés által.
A képviselő nem mondhat le
mentelmi jogáról.

Görögország





Hollandia


Horvátország



Parlamenti feladatuk gyakorlása
során tett véleménynyilvánítása
vagy szavazata miatt semmilyen
módon nem üldözhetők
Rágalmazás esetén a kamara
engedélyével a mentelmi jog
felfüggeszthető.
A képviselők azért, amit az
Országgyűlés vagy annak
bizottságai ülésein elmondtak vagy
írásban előterjesztettek, nem
vonhatók perbe és egyéb módon
sem vonhatók felelősségre.
A védelem abszolút jellegű.



A képviselők csak rágalmazás
miatt, a törvényben
meghatározott rend szerint és a
Parlament engedélyével vonható
felelősségre.



A mentelmi jog megvonásáról
az Országgyűlés plenáris
ülésén dönthet.





A mentelmi jog
felfüggeszthető, erről a
Legfelsőbb Bíróság jogosult
dönteni.
A képviselő nem mondhat le
mentelmi jogáról.

Az Alkotmány alapján képviselők
büntetőjogi felelősségre vonása,
elítélése, vagy őrizetbe vétele
kizárt az Országgyűlésben kifejtett
véleménye vagy leadott szavazata
miatt.



A képviselők helyzete azonos
bármely más állampolgáréval,
kivéve hogy
az Országgyűlés jelenlegi és
korábbi tagjai által hivatali
idejük alatt elkövetett
bűncselekmények esetén csak a
Legfelsőbb Bíróság járhat el.
Az Országgyűlés beleegyezése
nélkül a képviselő őrizetbe
vétele, illetve vele szemben
büntetőeljárás megindítása
kizárt,
kivéve az öt évet meghaladó
szabadságvesztés-büntetéssel
fenyegetett bűncselekmény
során történő tettenérés esetét.
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A mentelmi jogtól
Országgyűlés által történő
megfosztás lehetséges.
A képviselő nem mondhat le
mentelmi jogáról.

Írország





Lengyelország

Lettország







Litvánia





Az Országgyűlés, vagy valamelyik
kamarájának hivatalos jelentése,
közleménye vagy valamelyik
kamara kiadványa a kibocsátás
helyétől függetlenül védelemben
részesül.
A jó hírnevet sértő kijelentések
Házelnök általi szankcionálása
lehetséges.
Parlamenti feladataikkal
kapcsolatos kijelentéseikkel,
véleményükkel, szavazásukkal
kapcsolatban a képviselők nem
vonhatók felelősségre sem polgári,
sem fegyelmi, sem büntetőeljárás
keretében.
A képviselők mentesek minden
típusú eljárás alól parlamenti
feladataik teljesítése közben
kifejtett véleményük és leadott
szavazataik miatt,
kivéve a rágalmazó és a magánvagy családi életet érintő
kijelentést.
A képviselő nem vonható eljárás
alá leadott szavazata, vagy a
Parlamentben elmondott beszéde
miatt,
kivéve a becsületsértés és a
rágalmazás esetét.



A képviselők kamarájuk
hozzájárulása nélkül nem
vonhatók felelősségre sem
bíróság, sem más hatóság előtt.



Az ír jogrendszerben nem
található a képviselő mentelmi
jogának visszavonását
meghatározó eljárási rend.



A képviselő nem vonható
büntetőeljárás alá a Sejm
beleegyezése nélkül.



Mind a felelőtlenség, mind a
sérthetetlenség
felfüggeszthető. A mentelmi
jog megvonásáról a
képviselők plenáris ülésen
szavaznak.



A képviselők személyi
szabadságukban semmilyen
módon nem korlátozhatók az
Országgyűlés hozzájárulása
nélkül,
kivéve a tettenérés esetét.



Az Országgyűlés megvonhatja
a képviselő mentelmi jogát.

Az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül a képviselő nem vonható
büntetőjogi felelősségre,
kivéve a tettenérés esetét.



A mentelmi jog az
Országgyűlés által
felfüggeszthető.
A képviselő nem mondhat le
mentelmi jogáról.
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Luxembourg

A képviselőket megbízatásuk
gyakorlása során hangoztatott
véleményeik és leadott szavazataik
miatt nem lehet felelősségre vonni.





Málta

Németország

Olaszország



Sem polgári jogi, sem büntetőjogi
eljárás nem indítható a képviselők
ellen az országgyűlés előtt kifejtett
véleményük miatt.





A képviselő semmikor nem
vonható felelősségre bíróság előtt,
nem indítható ellene eljárás az
Országgyűlésben kifejtett
véleménye vagy leadott szavazata
okán,
kivéve a rágalmazás esetét.
A képviselők nem vonhatók
felelősségre feladatuk gyakorlása
során kifejtett véleményük és
leadott szavazatuk miatt.
A felelőtlenség abszolút.



A képviselők nem tartoznak
felelősséggel feladataik gyakorlása
során kifejtett véleményük, illetve
leadott szavazatuk miatt.
A védelem abszolút jellegű.







Portugália









A képviselők nem tartóztathatók
le és nem vonhatók
büntetőeljárás alá az ülésszakok
ideje alatt,
a tettenérés esetét kivéve.



Az ülésszak alatt a képviselők
nem tartóztathatók le polgári
jogi adósságuk miatt, kivéve, ha
a tartozás bűncselekménynek
minősül.
A képviselő által elkövetett
büntetendő cselekmény esetén
sem lehet őrizetbe venni, vagy
felelősségre vonni a Bundestag
engedélye nélkül,
kivéve a tettenérés esetét.



A Parlament egyetlen tagja ellen
sem lehet büntetőeljárást
indítani,
kivéve a jogerős bírósági ítélet
és az olyan tettenérés eseteit,
melynél a letartóztatás kötelező.
A sérthetetlenség egyedül a
büntetőeljárás lefolytatása ellen
védi a képviselőt – nem tartozik
ide a szabálysértési eljárás és a
fegyelmi eljárás sem.



A képviselő mentelmi jogának
megvonásáról az
Országgyűlés dönt.



Az Országgyűlés határozhat a
képviselői minőség
felfüggesztéséről az eljárás
lefolytatása érdekében. Ez
bizonyos esetekben kötelező.
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Lehetséges a mentelmi jog
megvonása az Országgyűlés
által.
A mentelmi jogról való
lemondásra a luxemburgi
jogrendszer nem tartalmaz
rendelkezést.
Az
Alkotmány
nem
rendelkezik sem a mentelmi
jog megvonásáról, sem az arról
történő
képviselő
általi
lemondásról.
A mentelmi jog megvonható
az Országgyűlés által.
A mentelmi jogról való
lemondásra nincs lehetőség.

Románia

Spanyolország

Svédország











Szlovákia




Szlovénia

A képviselők nem számoltathatók
el bíróság előtt tevékenységül
során kifejtett politikai
véleményük, vagy leadott
szavazatuk miatt.
A védelem abszolút jellegű.
A képviselők hivatali feladatukkal
kapcsolatban kinyilvánított
véleménye mentelmi jogi védelem
alá esik.
A védelem abszolút jellegű.
A képviselő nem vonható
felelősségre olyan cselekmény
vagy nyilatkozat miatt, melyet
megbízatása gyakorlása során tett,
kivéve, ha az Országgyűlés
jóváhagyja.



Egy képviselő sem vonható
felelősségre az Országgyűlésben,
vagy annak bizottságaiban leadott
szavazata miatt, mandátuma lejárta
után sem.
Az Országgyűlés ülésszakainak
időtartama alatt a képviselők nem
tartoznak büntetőjogi felelősséggel
kifejtett véleményükkel és leadott
szavazatukkal kapcsolatban.









A képviselők nem kutathatók át,
tartóztathatók le és tarthatók
fogva azon kamara engedélye
nélkül, amelynek tagjai,
kivéve a tettenérés esetét.



A mentelmi jog
felfüggesztésére lehetőség van
az Országgyűlés beleegyezése
esetén.

A képviselők hivatali idejük
alatt a mentelmi jog védelmét
élvezik, s
csak tettenérés esetén
tartóztathatók le.
A képviselő nem vonható
büntetőjogi felelősségre,
kivéve, ha a képviselő a
cselekményt elismerte, vagy
annak elkövetése során tetten
érték, valamint, ha a cselekmény
legkevesebb két éves
szabadságvesztés-büntetéssel
fenyegetett.
A képviselők nem mentesek
büntetőeljárás lefolytatása alól.



A Házszabály lehetőséget ad a
képviselő mentelmi jogának
felfüggesztésére.



A mentelmi jog
felfüggesztésére lehetőség van
az Országgyűlés jóváhagyása
esetén.



A mentelmi jog az
Országgyűlés által
felfüggeszthető.
A képviselő nem mondhat le
mentelmi jogáról.
A képviselő mentelmi joga az
Országgyűlés által
felfüggeszthető.
A képviselő nem mondhat le
mentelmi jogáról.





A képviselők ellen
büntetőeljárás nem indítható az
Országgyűlés engedélye nélkül,
kivéve a tettenérés bizonyos
esetét.
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Albánia

Macedónia Volt
Jugoszláv
Köztársaság

Montenegró









Szerbia

Törökország



A képviselőt nem lehet felelősségre
vonni az Országgyűlésben kifejtett
véleménye vagy leadott szavazata
miatt,
a rágalmazás esetét kivéve.
A képviselők nem tehetők felelőssé
az Országgyűlésben kifejtett
véleményük, illetve leadott
szavazatuk miatt.

A képviselők nem tehetők felelőssé
sem büntetőjogi, sem más eljárás
során az Országgyűlésben kifejtett
véleményük és leadott szavazatuk
miatt.
A képviselők felelőssége nem
állapítható meg parlamenti
tevékenységük során leadott
szavazatuk, vagy kifejtett
véleményük okán.
A képviselők parlamenti feladataik
során az Országgyűlésben
kinyilvánított véleményük és
leadott szavazatuk kapcsán nem
vonhatók felelősségre.



Nem lehet a képviselő
büntetőjogi felelősségét
megállapítani az Országgyűlés
engedélye nélkül
 kivéve a tettenérés esetét.
 A képviselő nem tartható vissza
az Országgyűlés engedélye
nélkül,
 kivéve, ha öt évi, vagy annál
súlyosabb szabadságvesztés
büntetéssel fenyegetett
cselekmény elkövetése során
tetten érik.
 A képviselők ellen intézkedés
nem foganatosítható az
Országgyűlés engedélye nélkül,
 kivéve a tettenérés bizonyos
esetét.
 A képviselő nem vonható
büntető- vagy más olyan eljárás
alá, ahol szabadságvesztésbüntetés kiszabása lehetséges,
 kivéve a tettenérés esetét.
 A képviselővel szembeni
eljáráshoz az Országgyűlés
engedélye szükséges,
 kivéve bizonyos súlyos eseteket.
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A képviselő mentelmi joga az
Országgyűlés által
megvonható.



A mandátum megvonásához a
képviselők
szavazata
szükséges.
A képviselő számára nem adott
a mentelmi jogáról történő
lemondás lehetősége.





Az Országgyűlés
engedélyezheti a képviselővel
szembeni eljárást.



A mentelmi jog
megszüntetéséről az
Országgyűlés dönt.



A képviselő mentelmi joga
megszüntethető az
Országgyűlés által.



A képviselők büntetőjogi, vagy
polgári jogi felelősségre vonása
kizárt parlamenti feladataik
végzése során az Országgyűlésben
kifejtett bármilyen tevékenységük
kapcsán.





A képviselők mentesek a vád alá
helyezés, valamint a polgári jogi
eljárás alól képviselői
minőségükben kifejtett
tevékenységük kapcsán.
A képviselők parlamenti
feladatkörükkel összefüggésben
tett kijelentéseit védve vannak.



A mentelmi jog alapján a képviselő
nem vonható polgári jogi, vagy
büntetőjogi felelősségre parlamenti
feladatai teljesítése során végzett
cselekményei kapcsán.
A kanadai parlament tagjaira
vonatkozik a szólásszabadság
alapjoga, valamint mentességet
élveznek az obstrukció, a zavarás, a
megfélemlítés és a zaklatás alól.

Bosznia-Hercegovina

Koszovó

Ausztrália




Izrael


Kanada

A képviselők büntetőjogi, vagy
polgári jogi felelősségre vonása
kizárt parlamenti feladataik
végzése során az
Országgyűlésben kifejtett
bármilyen tevékenységük
kapcsán.
A képviselőt nem lehet
feltartóztatni parlamenti
feladatai végzése során az
Országgyűlés engedélye nélkül,
kivéve a tettenérés esetét.
A képviselő nem tartóztatható
fel polgári eljárás során a
parlamenti munka bizonyos
szakaszaiban.



Az Országgyűlés dönthet a
mentelmi jog megvonásáról.



A képviselő mentelmi joga
megszüntethető az
Országgyűlés által.





A képviselők mentesek az
átkutatás, a feltartóztatás, az
őrizetbe vétel, a meghallgatás és
egyéb eljárások alól.



A mentelmi jogról nem lehet
lemondani.
A képviselő mentelmi joga
nem vonható el az
Országgyűlés által.
Az Országgyűlés határozhat a
képviselő mentelmi jogának
megvonásáról.



Az Országgyűlés tagjait egyéni
jogként megilleti a polgári jogi
eljárásokban történő őrizetbe
vétel, a bírósági eljárásokban
esküdtként való részvétel, és a
tanúskodás kötelezettsége alóli
mentesség.
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Lehetséges a képviselők
mentelmi jogának
Országgyűlés általi
megvonása.

Amerikai Egyesült
Államok

Új-Zéland



A képviselők a Kongresszus
Házaiban tartott beszéd vagy vita
miatt más helyen sem vonhatók
felelősségre.





A képviselő védve van a polgári
jogi és a büntetőjogi felelősségre
vonással szemben a parlamenti
eljáráshoz kapcsolódó iratok és
nyilatkozatok tekintetében.



A sérthetetlenség a polgári jogi
eljárások során védi a
képviselőket, annak terjedelme
az őrizetbe vétel alóli
mentességre korlátozódik.
A képviselő kérheti a
házelnöktől a bírósági
eljárásban történő részvétel alóli
mentesítést. A házelnöknek meg
kell adnia a kért mentesítést,
kivéve, ha ezzel
helyrehozhatatlan kárt okozna.
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A mentelmi jog nem vonható
el.



A képviselő mentelmi joga
nem vonható el az
Országgyűlés által.
A mentelmi jogról nem lehet
lemondani.



