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Bevezetés 
 
Az emberi jogok története megfogalmazható a személyes szabadságot biztosító 
eljárási jogok elismeréséért vívott küzdelemként.1 Az emberi jogok állapotát egy 
társadalomban a terheltekkel való bánásmód jelzi leginkább. Napjainkban, illetve 
történetileg már a felvilágosodás időszakától kezdve hangsúlyozták kezdetben az 
egyén, az individuum szabadságának, majd később a személyi szabadság értékét és 
védelmét. A személyi szabadsághoz (és biztonsághoz) való jog egyike a legrégibb 
múltra visszatekintő alapjogoknak. A jogállami elveknek megfelelően a személyi 
szabadságától senkit nem lehet önkényesen megfosztani. A személyi szabadságtól 
való megfosztás okait, a vonatkozó eljárási és végrehajtási szabályokat – a nemzet-
közi dokumentumokkal valamint az Alaptörvénnyel összhangban – törvényben kell 
rögzíteni.2  

A nemzetközi dokumentumok és a nemzeti alkotmánybíróságok által is hangsú-
lyozott általános kívánalom, hogy a bűncselekmények elkövetőivel szemben csak a 
legvégső esetben kerüljön sor szabadságelvonásra, és az a lehető legrövidebb ideig 
tartson. Ennek ellenére a jogrendszerek ismernek vagy ismertek olyan intézkedése-
ket, amelyek határozatlan tartamú szabadságelvonással járnak. A határozatlan tar-
tamú szankciók jellemzően bizonyos speciális bűnelkövetői körrel szemben alkal-
mazhatók. Az alkalmazhatóság indokai és feltételei eltérőek, melynek elsősorban 
történeti gyökerei vannak. 
                                                 
1 RÓTH 2003, 671. o.; HALMAI – TÓTH 2003, 5. o. 
2 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25., a továbbiakban: Alaptörvény); az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. november 4-én kelt Egyezmény (Ma-
gyarországon az 1993. évi XXXI. törvény hirdette ki, a továbbiakban: Egyezmény) 5. cikke; a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Közgyűlése elfogadta 1966. december 16-án, Magyarországon az 1976. évi 8. törvényerejű 
rendelet hirdette ki, a továbbiakban: Egyezségokmány) 9. cikke; v.ö. GOLLWITZER 2005, 207. o. 
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1. Büntetőpolitikai változások a XIX. század fordulójától 
 
A határozatlan tartamú szankciók megjelenése szorosan összefügg a veszélyes bű-
nöző, bűnismétlő, visszaeső bűnözői kategória kialakulásával. Az elkövetett bűn-
cselekménytől, a tettől való elszakadás, illetve az egyéb körülmények figyelembe 
vétele a büntetés kiszabása során ellentétben állt a tettarányosság talaján álló klasz-
szikus büntetőjogi iskola elméleti koncepciójával.3  

A határozatlan tartamú szankciók kialakulásának másik fontos előzménye a 
büntetés céljának átalakulása volt. A büntetések klasszikus célja, a megtorlás, el-
rettentés, a megbomlott egyensúly helyreállítása mellett előtérbe került egy másik 
fontos érdek, a társadalom védelme. A társadalom védelmének biztosítása azonban 
megkívánta, hogy az elkövetett bűncselekmény mellett az elkövető személyisége is 
figyelmet kapjon. A pozitivista „tettes-centrikus” irányzat nem váltotta fel teljesen 
a klasszikus tettarányos felelősségi rendszert, azonban a növekvő és átalakuló bű-
nözés új módszerek alkalmazását igényelte a bűnüldözés, a büntető igazságszol-
gáltatás és a büntetés-végrehajtás területén is. A XIX. század végére olyan új bün-
tetőpolitikai irányzat alakult ki, amely kombinálta a klasszikus tettarányos rend-
szert a pozitivista iskola tettes szemléletével. A közvetítői iskolának nevezett 
irányzat képviselői4 nagy hangsúlyt fektettek a megelőzésre és a bűnözés okainak 
kutatására, azon belül is a társadalmi tényezők elsődleges jelentőségére. Az irány-
zat képviselői alapvetően azt vallották, hogy a tettarányos büntetési rendszer to-
vábbra is alkalmazható azokkal a bűnelkövetőkkel szemben, akik nem valószínű, 
hogy újabb bűncselekményt követnek el, ezért nem szükséges a megjavításuk. A 
megrögzött, vagy más kifejezéssel élve, a „társadalomra veszélyes” elkövetőkkel 
szemben azonban másféle fellépésre volt szükség. Ezekkel a bűnelkövetőkkel 
szemben a büntetés célja a javítás illetve az ártalmatlanná tétel volt.5 

Előtérbe került tehát az a gondolat, hogy a társadalom védelmét az szolgálja 
leginkább, ha a bűnelkövetőket valamilyen módon „kiiktatják” a társadalomból. A 
felvilágosodás időszakán túlhaladva ez már nem a halálbüntetést, hanem az elkö-
vetők valamilyen más módon történő átmeneti vagy végleges eltávolítását jelen-
tette, amelyet az elkövető veszélyességéhez igazodó különböző időtartamú, adott 

                                                 
3 A klasszikus iskola jeles képviselői, köztük Beccaria vagy Bentham a büntetés tisztán megtorló 
jellege mellett azért felvetették a generális prevenció gondolatát, de alapvetően a bűncse-
lekmények és a büntetések közötti arányosság fontosságát hangsúlyozták. Ld. bővebben: 
GÖNCZÖL 1980, 14-18. o. 
4 Az irányzat legkiemelkedőbb képviselői Franz von Liszt, Gerard van Hammel és Adolphe Prins voltak 
5 GÖNCZÖL 1980, 43-44. o.  
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esetben határozatlan ideig tartó szabadságelvonással kívántak megvalósítani. A 
büntető igazságszolgáltatás azonban nem adott választ arra a kérdésre, hogy med-
dig korlátozhatók az elkövetők emberi jogai és szabadsága. 
 
2. A határozatlan tartamú szankciók elvi indokoltsága 
 
2.1. A határozatlan tartamú szabadságelvonás célja 
 
A szabadságelvonás határozatlan tartamának indokoltságát többféleképpen alá 
lehet támasztani. Indokolhatja azt egyrészt az elkövető társadalomra veszélyessége, 
mint például a többszörös visszaeső jelleg. Az ilyen „megrögzött” típusú bűnelkö-
vetőkkel szemben a határozatlan tartamú szankció egyrészt jelenthet megtorlást, 
másrészt a javító célzatú nevelést is szolgálhatja. Amennyiben az elkövetőt javít-
hatónak tekintették, akkor a büntetés az illető megjavítását szolgálta, ellenkező 
esetben az ártalmatlanná tételt. Bármelyik célt tekintjük is, az mindenképpen kö-
zös, hogy a folyamatnak, ennek következtében a szankciónak a pontos időtartamát 
nem lehetett előre meghatározni. 

Miután a büntetőpolitika túllépett a tettarányos büntetés doktrínáján, és nem 
pusztán az elkövetett tettel arányos büntetés meghatározása volt a cél, ez kihatással 
volt a szabadságelvonás – maximális – időtartamára. „Ha valóban nem lehet meg-
valósítani azt az igényt, hogy a bűnnel arányban álljon a bűnhődés és csupán arról van 
szó, hogy szükség esetén elkülöníttessék a társadalomban élésre alkalmatlan egyén, az 
ilyen elkülönítésnek végső napját előre megjelölni nem lehet. Addig kell annak tartania, 
amennyi ahhoz szükséges, hogy az illető egyén a szabad életre alkalmassá váljék, 
illetve teljesen határozatlan ideig kell tartania, ha az illető javíthatatlan.”6  

A társadalomra veszélyesség mellett az elkövetők bizonyos fokú beszámíthatat-
lansága vagy speciális egészségi állapota is indokolhatta a határozatlan tartamú 
szabadságelvonás alkalmazásának szükségességét. Ebben az esetben a büntetés 
vagy intézkedés kettős célt szolgált, a büntetést és a gyógyítást. Koronként változó 
volt azonban, hogy a két cél közül mikor melyik kapott nagyobb hangsúlyt. A XIX. 
században inkább a társadalom védelme volt az elsődleges, a későbbiekben a XX. 
század elején inkább a gyógyítás került előtérbe.7 Az elkövetők gyógyításának és 

                                                 
6 Horváth Dániel ismertetése az 1921. évi olasz büntetőtörvény-javaslatról, idézi: GÖNCZÖL 
1980, 34. o. 
7 Ezt tükrözte egyértelműen az 1961. évi Btk.-val bevezetett kényszergyógykezelés intézménye. 
V.ö. SZABÓ 1956, 143-144. o. 
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kezelésének bizonytalan kimenetele miatt azonban ebben az esetben sem lehet 
előre egyértelműen meghatározni, hogy meddig is tartson a szabadságelvonás. 

A határozatlan tartamú szabadságelvonás tehát egyesíti magában azt a kettőst 
célkitűzést, amely az elkövetők megjavítását és ártalmatlanná tételét célozza. Az 
elkövető személyétől, illetve a szankció végrehajtása alatt tanúsított magatartásától 
függ, hogy mikor melyik célkitűzés kerül előtérbe. „… [A] határozatlan tartamú 
szabadságelvonás keretben nyílna alkalom arra, hogy kísérletet tegyenek a megja-
vításra, vagy végső esetben megvalósítsák az ártalmatlanná tételt… Az átnevelés és 
az ártalmatlanná tétel… nem olyan célkitűzés, amely… előre időhatárok közé szo-
rítható lenne. Abban az esetben ugyanis, ha a bíró előre láthatná a megjavuláshoz 
szükséges időtartamot, akkor a határozatlan tartamú ítéleteknek megszűnne a lét-
jogosultsága.”8  
 
2.2. A határozatlan tartamú szankciók helye a „büntetési rendszerben” 
 
Az európai büntető jogszabályok a határozatlan tartamú szabadságelvonást két 
nagy bűnelkövetői csoporttal szemben alkalmazták, a szokásszerű bűnelkövetőkkel 
– munkakerülőkkel, csavargókkal –, valamint a veszélyes (vagy többszörös, erő-
szakos) visszaesőkkel szemben. A határozatlan tartamú szabadságelvonás azonban 
„eltérően” jelenik meg az egyes jogrendszerekben, büntetésként vagy a büntetés 
mellett kiszabott, azt követően végrehajtott biztonsági intézkedésként attól füg-
gően, hogy monista vagy dualista szankciórendszerről van szó. 

A monista büntetési rendszerben a bűncselekmény jogkövetkezményeként 
egyetlen szankciófajta alkalmazható, amely általában a büntetés. A dualista szank-
ciórendszerben a büntetés mellett (vagy helyett) intézkedés is kiszabható. Ennek 
egyik válfaja, amikor a szabadságelvonással járó büntetés mellett ugyancsak sza-
badságelvonással járó intézkedést szabnak ki.9 A magyar büntetőjog kezdetben 
döntően a monista megoldást követte, és elsősorban a büntetéseket szabályozta, 
majd a XX. század második felében elmozdult a dualista büntetési rendszer irá-
nyába, amikor már a büntető törvénykönyv külön cím alatt rendelkezett az intézke-

                                                 
8 GÖNCZÖL 1980, 53. o. 
9 Nagy Ferenc ezt a konjunktív dualista rendszer egyik alkalmazásának tekinti. Emellett meg-
különbözteti még az alternatív dualista, illetve a dualista helyettesítő (szubsztitúciós) rendszert. 
Ld. bővebben: NAGY – TOKAJI 1998, 253-255. o. 
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désekről.10 A hatályos Btk.11 büntetési rendszere is lehetővé teszi a büntetések és az 
intézkedések kombinált alkalmazását, azonban azt fontos kiemelni, hogy a magyar jog 
az intézkedések közül csak a szabadságelvonással nem járó intézkedéseket ismeri.12 

A határozatlan tartamú szabadságelvonással járó szankció ennek megfelelően vagy 
büntetésként, mégpedig szabadságvesztés büntetésként, vagy a határozott ideig tartó 
szabadságvesztést követően alkalmazott (biztonsági) intézkedésként jelenhet meg a 
szankciórendszerben. A határozatlan tartamú szabadságvesztés büntetést az európai 
országok nagy része nem ismeri, a határozatlan tartamú intézkedések szabályozása 
azonban gyakoribb és azok létjogosultsága, végrehajtása talán elfogadottabb. 

Felvetődhet a kérdés, hogy miért szükséges külön intézkedés, miért nem ele-
gendő a szabadságvesztés büntetés. Ha a terheltnek szüksége van például gyógyke-
zelésre, az a szabadságvesztés keretein belül is biztosított lehetne. Véleményem 
szerint, ami szükségessé teheti külön a biztonsági intézkedést, az az időtartam és az 
elérni kívánt cél. A szabadságvesztés mindig határozott időre szól, a közveszélyes 
bűnelkövetők esetén pedig hangsúlyozottan a „megbüntetést” szolgálja. A határo-
zott időtartam azonban nem biztos, hogy elegendő arra, hogy a terheltet olyan 
életmódra neveljék, hogy szabadulása után vissza tudjon illeszkedni a társada-
lomba, erre szolgálnának a biztonsági intézkedések. A határozatlan időtartamot is 
főként azzal indokolták, hogy nem lehet egyértelműen meghatározni, egyes terhel-
tek esetén mennyi ideig tarthat a gyógykezelés, mennyi időre van szükség az ered-
ményes reszocializációhoz. Ezért is kardinális kérdés a biztonsági intézkedések 
egyértelmű elhatárolása a büntetésektől. 
 
2.3. Európai példák a határozatlan tartamú szankciókra 
 
A közbiztonságra és a társadalomra különösen veszélyes elkövetőkkel szemben 
alkalmazott eszközök egyike az utóbbi időszakban alkotmányjogilag és nemzetkö-
zileg is vitatott Németországban 1933-ban bevezetett közbiztonsági őrizet.13 Ezt az 

                                                 
10 Az 1878. évi V. törvénycikk, a Csemegi-Kódex, illetve még az 1950. évi II. törvény, a Btá. is 
elsősorban a büntetéseket szabályozta, bár a Btá. – ugyan nem külön cím alatt– de rendelkezett 
két egyéb jogkövetkezményről: a javító-nevelő munkáról és a biztonsági őrizetről. 
11 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
12 Abban a tekintetben az új Büntető Törvénykönyv tervezete sem hoz változást, hogy a bün-
tetések mellett továbbra is fenntartja az intézkedéseket, de nem rendelkezik szabadságelvonással 
járó intézkedésről. 
13 Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und 
Besserung vom 24. November 1933, RGBl. I. 995. 
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intézkedést elsősorban a visszaeső bűnözőkkel szemben alkalmazzák, meghatáro-
zott, különösen szexuális és erőszakos bűncselekmények esetén. Az intézkedésnek 
három típusa van attól függően, hogy mikor kerül sor az elrendelésére. Az első 
esetben a közbiztonsági őrizetet az ítélethozatalkor, a kiszabott szabadságvesztéssel 
egyidejűleg megállapítják. A másik eset, amikor a jogerős ítélet meghozatalakor a 
bíróság pusztán fenntartja annak lehetőségét, hogy egy későbbi időpontban dönt a 
közbiztonsági őrizet elrendelésének szükségességéről. A harmadik, és egyben leg-
vitatottabbb típus a 2004-ben bevezetett ún. utólagos közbiztonsági őrizet („nachträg-
liche Sicherungsverwahrung”), amikor a szabadságvesztés büntetés letöltését köve-
tően rendelik el a közbiztonsági őrizetet úgy, hogy arra az ítélethozatalnál sem-
milyen utalás nem történik.14 

Franciaországban 2008. február 25-én vezették be a közbiztonsági őrizetnek 
megfelelő „rétention de sûreté” intézményét, amellyel kapcsolatban szintén al-
kotmányjogi aggályok merültek fel.15  

Ausztriában is van arra lehetőség, hogy a veszélyes visszaeső elítéltek esetén 
speciális intézkedést alkalmazzanak a szabadságvesztés végrehajtásakor, de ez a 
gyakorlatban nagyon ritka.  

A Svájcban a 2007. január 1-jével hatályba lépett büntetőjogi reform teremtette meg 
a különösen veszélyes elkövetőkkel szemben bizonyos terápiás kezelések és intézke-
dések, köztük az ún. élethossziglani őrizet („lebenslängliche Verwahrung”) lehetőségét.  

Az Egyesült Királyságban is ismert a veszélyes bűnelkövetőkkel szembeni hatá-
rozatlan tartamú szabadságvesztés („indeterminate sentence for public protection – 
IPP”), amelyet a 2003-as Criminal Justice Act vezetett be. 2008-ban a szankció 
alkalmazhatóságát szűkítették azzal, hogy csak legalább négyévi szabadságvesztés 
büntetéssel fenyegetettség esetén lehetett elrendelni.16 
 
3. Alkotmányos és emberi jogi ellenérvek  
a határozatlan tartamú szankciókkal szemben 
 
3.1. A tényleges életfogytiglani szabadságvesztéssel kapcsolatos aggályok 
 
A magyar büntetési rendszerben a halálbüntetés eltörlése után az életfogytig tartó 
szabadságvesztés büntetés lett a legsúlyosabb szankció. 1999-ben a törvényalkotó 

                                                 
14 StGB 66. §, 66a. §, 66b. § ld. részletesebben: BÖHM 2011, 100-101. o. 
15 SALÁT 2008, 85-86. o.  
16 DESSECKER 2011, 35-36. o. 
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bevezette a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést azzal, hogy a 
bíró általános törvényi felhatalmazást kapott az ítéletben a feltételes szabadulás 
kizárására.17 

A nemzetközi emberi jogi dokumentumok általánosságban nem tiltják az élet-
fogytig tartó szabadságvesztés büntetés alkalmazását, ugyanis ennek a büntetési 
nemnek a folyamatos előmozdítása a halálbüntetés visszaszorulásához és fokozatos 
eltűnéséhez vezetett.18 Az életfogytig tartó szabadságvesztés emellett alkalmas volt 
a büntetőpolitika által kitűzött kettős cél teljesítésére, azaz a szigorú megtorlás 
mellett fenntartotta a reszocializációt.19 

1 BvL 14/76 (1977. 06. 21.) sz. határozatában a Szövetségi Alkotmánybíróság is 
összeegyeztethetőnek találta az életfogytiglani szabadságvesztés büntetést a német 
alaptörvény, a Grundgesetz rendelkezéseivel. A német testület az életfogytiglani 
szabadságvesztés büntetés alkotmányosságát elsősorban az emberi méltósághoz 
való joggal összefüggésben vizsgálta, és azt állapította meg, hogy nem egyértelmű, 
hogy az életfogytiglani szabadságvesztés büntetés visszafordíthatatlan lelki, pszi-
chikai és fizikai károsodást okozna a személyiségben.  

A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés büntetéssel kapcsolatosan azonban 
számos probléma merül fel. Létjogosultságának igazolására azt az érvet szokták 
felhozni, hogy az szükséges eszköz az egyre növekvő bűnözés megfékezésére, 
mert elrettentő és visszatartó erővel rendelkezik. Az államnak ugyanis nemzetközi 
jogi és alkotmányos kötelezettsége az alapvető emberi értékek védelme, illetve ha a 
bűnelkövetést nem sikerül megakadályozni, akkor gondoskodnia kell az elkövetők 
megbüntetéséről. Ezt erősíti, hogy a társadalom is helyesli az „erélyes cselekvést”. 
Az ellenzők legfőbb érve az, hogy már a halálbüntetéssel kapcsolatban sem lehetett 
igazolni annak visszatartó hatását, így annak nincs reális alapja a tényleges élet-
fogytiglani büntetés esetén sem.20 Ha elfogadjuk a büntetés elrettentő jellegét, a 
tényleges életfogytiglan akkor sem tud eleget tenni a másik büntetési célnak, neve-
                                                 
17 Már korábban is volt arra lehetőség, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt tény-
legesen élete végéig a büntetés-végrehajtási intézetben maradjon. A Btk. 1993. évi XVII. tör-
vénnyel történő módosításával került be az a szabály, mely szerint kizárt annak az életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélt személynek a feltételes szabadságra bocsátása, akit ismételten 
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélnek. 
18 Az Emberi Jogi Bíróság és Bizottság gyakorlatából is megállapítható, hogy nem tekintették az 
életfogytiglani szabadságvesztés büntetést összeegyeztethetetlennek az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye 3. cikkével. Appl. 7994/77., D&R 14, 238; Dec. Adm. Com. Ap. 9089/80. v.ö. 
RÖHL 1969, 160-161. o. 
19 BÁN 1998, 121. o. 
20 WEBER 1999, 205-211. o. 
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zetesen az elkövetők reszocializációjának. A büntetés emellett hatalmas terhet ró az 
államra, mert nagyon költséges.  

A nemzetközi dokumentumok hangsúlyozzák, hogy a bűnelkövetők emberi jogait is 
tiszteletben kell tartani. Kérdéses, hogy egy olyan büntetés, amely véglegesen kizárja a 
jövőbeni szabadulás lehetőségét, mennyire egyeztethető össze az általános emberi 
jogokkal. A német Szövetségi Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jog 
kapcsán kialakított alkotmánybírósági értelmezéssel21 azonban ellentétesnek tekintette, 
ha az állam úgy foszt meg valakit a szabadságától, hogy még az esélyét sem adja meg a 
jövőbeni szabadulás lehetőségének. „[A]z emberi méltóságot tiszteletben tartó bün-
tetés-végrehajtáshoz hozzátartozik, hogy az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt 
fogvatartott számára esély legyen a szabadulásra.”22 

A német Szövetségi Alkotmánybíróság döntésében megjelenő problémák a 
tényleges életfogytiglani szabadságvesztés magyar szabályozásával kapcsolatosan 
is fennállnak. Az alkotmányossági kérdések azonban „meghaladottá” váltak azzal, 
hogy az új Alaptörvény szándékos és erőszakos bűncselekmények esetén lehetővé 
teszi a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását. Ezzel lezárul az a 
vita, hogy alkotmányos-e a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés, mert a 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkotmányosságának vizsgálatára a 
magyar Alkotmánybíróságnak nem lesz hatásköre.23 

A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés, azzal, hogy az Alaptörvény részét 
képezi, formailag nem alkotmányellenes. Tartalmilag azonban – tekintettel a ha-
                                                 
21 Az emberi méltósághoz való jog a Grundgesetz alapvető elvei közé tartozik, ami az alkot-
mányos rend legmagasabb értékének minősül. Az emberi méltósághoz való jog értelmében az 
ember szellemi-értelmi lényeg, amely szabadon határozhatja meg és bontakoztathatja ki 
önmagát, mint társadalmi individuum. Az emberi méltósággal ellentétes, ha az állam – akár a 
bűnüldözés során is – tárgyként kezeli az embereket. Az emberi méltóság tiszteletben tartása 
magában foglalja a kegyetlen, embertelen és lealacsonyító büntetések tilalmát is. V.ö. 1 BvR 
357/05. vom 15. 02. 2006. 
22 A Szövetségi Alkotmánybíróság egy későbbi döntésében megerősítette ezt a megállapítását. 
Kimondta, hogy azzal, ha a bíróság megtagadja az elítélt feltételes szabadságra bocsátást, és a 
végrehajtás-könnyítést a bizonytalan szabadon bocsátási kilátásokra tekintettel nem teszi 
lehetővé, úgy bizonytalanná teszi a szabadulás reális esélyét. A végrehajtás ilyen kialakítása 
pedig ellentétben áll az elítélt emberi méltóságával. 2 BvR 1404/96 vom 13. Dezember 1997, 
NJW 1998, 1133-1135. 
23 Az Alkotmánybíróság ugyanis a hatáskörére vonatkozó alkotmányi és törvényi rendelkezésekből 
levezette, hogy nem vizsgálhatja felül sem az Alkotmány, sem az Alkotmányt módosító törvény 
alkotmányosságát. 23/1994. (IV. 29.) AB végzés, ABH 1994.376; 293/B/1994. AB végzés, ABH 
1994.862. Az Alkotmánybíróság ezt az 1994 óta töretlen gyakorlatát erősítette meg legutóbbi, 
2011. július 12-én hozott döntésében is (1718/B/2011. AB hat.). 
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sonló tárgykörben hozott német alkotmánybírósági határozatra, és a nemzetközi 
elvárásokra – annyira aggályos, hogy azt nem szabadna az alkotmány szintjén (az 
Alaptörvényben) megjeleníteni. Annyi azonban bizonyosnak tűnik, hogy a tényle-
ges életfogytiglan magyarországi alkotmányossági vizsgálatára – hatáskör hiányá-
ban – nem fog sor kerülni. Az egyének számára rendelkezésre állhatnak azonban a 
nemzetközi jog eszközei. A nemzetközi mércén pedig az alaptörvényi megfelelő-
ség is kérdésessé válhat. 

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés minden „emberi jogi aggály” el-
lenére továbbra is fontos szerepet tölt be az európai országok büntetési rendszeré-
ben, és mintha egyre nőne azoknak az országoknak a száma, ahol több-kevesebb 
korlátozással, de alkalmazzák.24 A szankcióval kapcsolatos problémák azonban 
ettől függetlenül továbbra is fennállnak, amelyet a jogalkotónak kezelnie kell, gon-
dolok itt többek között például a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre 
ítéltekkel kapcsolatos bánásmódra, a biztonsági kérdésekre, valamint a fogvatartás 
körülményeire a büntetés végrehajtása során. 
 
3.2. A biztonsági intézkedések problémái 
 
A biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos legfontosabb követelmény, hogy azokat 
– szabályozásukat, alkalmazásukat és végrehajtásukat tekintve is – egyértelműen el 
lehessen határolni a büntetésektől. A büntetőjogi felelősségtől független preventív 
szabadságelvonást, amely minőségileg különbözik a „büntetéstől”, az Egyezmény 
7. cikkében foglaltaknak megfelelően cizellálni kell. A dualista szankciórendszer 
alapján ugyanis a biztonsági intézkedések nem az elrettentést, hanem a jövőbeni 
bűnelkövetés megakadályozását, tehát kizárólag preventív célokat és a társadalom 
védelmét szolgálják.  

                                                 
24 Pl. a svájci alkotmány is lehetővé teszi a szexuális vagy erőszakos bűncselekmény elkövetőivel 
szemben a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélküli szabadságvesztés büntetés kisza-
bását, ha szakértői vélemények alapján arra következtetnek, hogy az elítélt kezelhetetlen állapota 
miatt jelentős kockázatot jelent a társadalom számára. A szlovákiai „három csapás”-ról szóló 
törvény is korlátozottan, de alkalmazza a tényleges életfogytiglani szabadságvesztést. Meg kell 
jegyezni ezen a ponton továbbá, hogy a strasbourgi bíróság álláspontja is meglehetősen óvatos 
ebben a kérdésben, elég csak a Kafkaris és az Iorgov esetekben hozott döntésekre gondolni. 
Mindez Lévay Miklós „Life imprisonment without parole and human rights” c. előadásában 
hangzott el 2011. október 14-én, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karának 30. évfor-
dulója alkalmából tartott „A büntetőjog fejlődési tendenciái Európában és az USA-ban” címmel 
megrendezett konferencián. 
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A büntetések és a biztonsági intézkedések különböző alkotmányjogi legitimáción 
és célon alapulnak. A büntetőjogi felelősség a büntetőjogi büntetés elrendelésének 
és végrehajtásának legitimációs alapja, illetve határa, a biztonsági intézkedés ezzel 
szemben az általános érdekvédelem elvéből ered. A büntetés ennek megfelelően 
represszív reakció a bűncselekmény elkövetésére, ezzel szemben a biztonsági in-
tézkedés a társadalom és a társadalom tagjainak a védelmét szolgálja azzal a sze-
méllyel szemben, akinek a magatartását kiemelten veszélyesnek értékelik. A biz-
tonsági intézkedéseket ezért azonnal meg kell szüntetni, amint a társadalom vé-
delme érdekében az érintett személy szabadságának elvonása már nem tűnik indo-
koltnak.25 Az intézkedések végrehajtása során arra kell törekedni, hogy az érintett 
személynek a veszélyességéből adódó korlátozásokon túlmenően egyéb korlátozá-
sokat ne kelljen elszenvednie. A reszocializáció követelményének érvényesítése 
azonban mind a büntetés mind az intézkedés által okozott szabadságelvonás esetén 
irányadó.26 

Mindebből az is következik, hogy alkotmányossági és nemzetközi jogi aggályok 
elsősorban a határozatlan tartamú büntetésekkel kapcsolatban merülnek fel, nem az 
intézkedésekkel összefüggésben. Az utóbbi években a német közbiztonsági őrizet 
legfontosabb problémái is főként abban nyilvánultak meg, hogy az intézkedés nem 
volt egyértelműen elkülöníthető a szabadságvesztés büntetéstől sem a szabályozás, 
sem a végrehajtás területén.27 
 
Zárógondolatok 
 
A szabadságelvonás alkalmazásával kapcsolatban alapvetően két ellentétes ten-
dencia érvényesül, amelyet angolul a „bifurcation”, franciául a „dualisation” 
szóval írnak le. A növekvő bűnözés, valamint a súlyos – különösen az erőszakos, a 
kábítószerrel kapcsolatos, valamint a szexuális – bűncselekmények számának nö-
vekedése a büntetőpolitikai szigorításának irányába hatott. A visszaesők és a súlyos 
bűncselekményt elkövetők esetén a hosszabb, olykor határozatlan tartamú szabad-
ságelvonás indokolt, azonban a hosszabb időtartam még erőteljesebben csökkent-
heti az elítélt kapcsolatait a társadalommal, és fokozza a prizonizációs veszélyeket. 

                                                 
25 BÖHM 2011, 135. o. 
26 2 BvR 2029/01 vom 05. 02. 2004, BVerfGE 109, 133, 159, 173. 
27 DESSECKER 2011, 25-33. o.; BARTSCH 2010, 228. o. 



Határozatlan tartamú szankciók – pro és kontra 247 

 

A gyakorlati tapasztalatok és a szakirodalmi álláspontok egyértelműen azt mutat-
ják, hogy a szabadságelvonás „nem javítja meg” az elítélteket.28 

A másik törekvés pedig éppen a végrehajtandó szabadságvesztés büntetések 
visszaszorítására és alternatív megoldások kialakítására irányul. Európában és fő-
ként az Európai Unióban általános tendencia a szabadságelvonó szankciók jelentő-
ségvesztése, illetve a büntető igazságszolgáltatás hagyományos kontrollrendszerén 
kívüli alternatívák és diverziós megoldások kialakulása.29 

Egyszerre érvényesül tehát az általános szigorítás és enyhítés az állami büntető-
politikákban. Bármelyik irányba is mozdulnak el az aktuális büntetőpolitikai törek-
vések, szem előtt kell tartani a büntetés-végrehajtás általános célkitűzését, hogy a 
terhelt számára a büntetőjogi szankció valódi hátrányt jelentsen, de egyben a társa-
dalomba való visszavezetéssel és a reszocializációval helyreállítsák a bűncselek-
mény által okozott megbomlott jogi egyensúlyt. Fokozott figyelemmel kell lenni 
arra, hogy bármilyen súlyos is legyen a bűnözés szempontjából a társadalom hely-
zete, a bűnözés ellen irányuló, a demokratikus értékeket és az emberi jogokat fi-
gyelmen kívül hagyó valamennyi intézkedés elfogadhatatlan.  
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