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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . (1) bekezdése, illetve a 102 . §-a (1) bekezdése alapján Magyarország
Alaptörvényéről szóló T/2627. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A szabadság és felel ősség című fejezet N. cikkének (1) bekezdése az alábbi mondattal
egészül ki .

„Az, aki törvénytelen letartóztatás vagy fogvatartás áldozata volt, kártérítésre vagy kártalanításr a
iogosult”

Indokolás

A történeti alkotmányunk egyik alappillérét képez ő 1222.-es Aranybulla második pontja
alapján az uralkodó biztosította a serviensek személyi szabadságát, ami az államalapítástól eredeztetet t
nemesi kiváltságok része volt .
Werbőczy Tripartitumának Primae nonusa az egyenlő jogú nemesség négy szabadsága (privilégiuma)
között az első helyen szólt a személyi szabadságról . A királyi hatalmat korlátozó nemesi szabadságot
elsőként biztosító Aranybullát – a számos eltérés ellenére – gyakran állítják párhuzamba az ango l
uralkodó által elismert jogokat és kiváltságokat tartalmazó Magna Charta Libertatummal, különösen
annak 39. cikkével, amely kimondta, hogy szabad embert csak törvényes eljárás nyomán lehe t
bebörtönözni . A bírói gyakorlat megteremtette a fogvatartottak alanyi jogát olyan parancs (writ of
habeas corpus) kiadásához, amely alapján a fogva tartott személyt bíró elé kellett állítani, hogy bíró
döntsön a fogva tartás jogszerűségérő l . Ennek vonatkozásában kiemelend ő az 1679. évi Habeas
Corpus mely leszögezte, hogy senkit nem lehet törvénytelenül fogságban tartani, hanem a
meghatározott idejű előzetes letartóztatás alatt bíróság elé kell állítani, és a bíró dönt arról, hog y
továbbra is letartóztatásban marad a vádolt személy, vagy szabadon kell őt bocsátani (és az esetleges
további eljárás során, az őt ért vádak ellen, szabadlábon védekezhet) .

A tételes alkotmányjogi szabályozás vizsgálata során feltétlenül megemlítendők azok az emberi jogi



tárgyú nemzetközi egyezmények is, amelyek a magyar jogrendszer részét képezik, mivel a belső jogot
ezekkel összhangban kell értelmezni . Az ENSZ Közgyű lése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án
elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (a továbbiakban PPJNE) 9-11 .
cikkeiben, Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában,1950 . november
4-én kelt Egyezmény (röviden Emberi Jogok Európai Egyezménye, a továbbiakban EJEE) pedig az 5 .
cikkében rendelkezik a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jogról, mégpedig sokka l
részletesebben, mint azt a ma még hatályban lev ő Alkotmány teszi . Az EJEE taxatíve felsorolja a
szabadságtól való megfosztás törvényes okait, a PPJNE pedig garanciális igénnyel kifejti az ember i
méltósággal összhangban álló bánásmód követelményét a szabadságától megfosztott személlye l
szemben, valamint kizárja a bebörtönzés lehet őségét szerződéses kötelezettség elmulasztása esetén.
Mindkét nemzetközi szerződés általánosságban, tehát nem csak a büntet ő eljárásban biztosítja a z
őrizetbe vett vagy letartóztatott személy számára az olyan eljáráshoz való jogot, melynek során
őrizetbe vételének törvényességéről a bíróság rövid határidőn belül dönt, és törvényellenes őrizetbe
vétele esetén szabadlábra helyezését rendeli el . Az egyezmények szólnak a tájékoztatás i
kötelezettségrő l, illetve rendelkeznek a törvénytelen letartóztatás vagy fogvatartás esetén adandó
kártalanításról .
Az elmúlt 8 évben számos példáját láthattunk annak, hogy az állam saját polgárainak szabadságá t
törvénytelen fogva tartások útján is korlátozza, legdrámaibb példa erre
2006 őszének önkénye . Ennek megfelelően az alaptörvénynek tartalmaznia kell olyan garanciáli s
szabályt, amely jóvátételt ad az állami szervek által személyes szabadságában törvénytelenü l
korlátozott polgárok számára .

Budapest, 2011 . március 28.
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