
lapítással, hogy a dohánytermékek kereskedelmére vonatkozó szabályozás teljeskörű átalakítása 
nem járt sem a tulajdonhoz való jog, sem pedig a vállalkozáshoz való jog sérelmével.

azokban kisebb hangsúlyt kapnak az alkotmá-
nyértelmezés sajátos módszertani szempontjai. 
Az egyes döntések tartalma alapján vegyes kép 
rajzolódik ki Szalay Péter hatalommegosztás-
ról, demokratikus hatalomgyakorlásról és sza-
badságjogokról alkotott felfogásával kapcso-
latban. Míg az általános választási regisztrációt 
alkotmánysértőnek, a fővárosi választási 
rendszer egyenlőtlenségét elfogadhatónak 
tartotta; a közszereplők bírálhatóságának 
korlátozását nem tartotta megengedhetőnek, 
ugyanakkor elfogadhatónak ítélte a képviselői 
szólásszabadságot korlátozó parlamenti 
fegyelmi jogi szabályozást; míg a guberálás 
tiltását és a hajléktalanság szankcionálását 
az emberi méltóság védelméből következő-
en nem tartotta elfogadhatónak, megenged-
hetőnek ítélte a családvédelmi törvény azo-
nos nemű párokra hátrányos rendelkezéseit.

Szalay Péter különvéleményei és az általa előadó 
bíróként jegyzett határozatok alapján kirajzo-
lódnak olyan kérdéskörök, amelyek vélhetőleg 
közelebb állnak szakmai érdeklődéséhez, vagy 
amelyekkel összefüggésben szilárd meggyőző-
déssel bír a kapcsolódó alkotmányos értékek-
ről, azok lehetséges megközelítési irányairól: 
egyértelműen ilyennek tekinthetők a bírák 
jogállására és a bírósági igazgatásra vonatko-
zó kérdések, az egyházak jogállásával kapcso-
latos kérdések, valamint a család fogalmával 
kapcsolatos kérdések. Visszatérő elem a Sza-
lay Péter által jegyzett érvelésekben a formális 
jogi szemlélet, amely – elsősorban az Alaptör-
vény Átmeneti rendelkezéseihez kapcsolódó-
an – elsősorban a szabályozás megalkotásának 
jogalapjára helyezi a hangsúlyt. Érveléseiben 
szigorúan támaszkodik a jogértelmezés és jog-
alkalmazás szakmai követelményeire, azonban 

Összegzés
Szívós Mária (1949) a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán szerzett diplomát 1978-ban. A jogi szakvizsgát 1984-ben tette le, ezt követően 
ügyvédként praktizált. Bírói tevékenységét 1993-ban kezdte meg a budapesti II. és III. 
kerületi bíróságon, büntető ügyszakon. 2000-től a Fővárosi Bíróság bírája, 2001-től tit-
kárságvezető-helyettesi pozícióban. 2002-től a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumának 
tagja (nyomozási bíró), 2008-tól ugyanitt tanácselnök. Személye akkor került a nyilvá-
nosság érdeklődésének kereszttüzébe, amikor a 2006-os zavargásokkal összefüggésben 
indult büntetőeljárások idején az általa vezetett tanács az első fokon eljáró bíróság dönté-
seinek döntő többségét megváltoztatva szabadlábra helyezte az utcai zavarásokban részt 
vevő, előzetes letartóztatásba helyezett személyeket. 1995 óta a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem jogi kara Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékének megbízott 
oktatója. Szakmai előélete alkotmányjogi nézeteihez nem nyújt támpontokat.

Szívós mária
A megfelelés igézetében
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Mit gondol az alkotmánybíráskodás szerepéről?

Szívós bírónak eddig két alkalommal, az Alaptörvény átmeneti rendelkezései, illetve negyedik mó-
dosítása felülvizsgálatakor kellett állást foglalnia az alkotmányozó (alkotmánymódosító) hatalom 
alkotmánybírósági kontrolljának lehetőségéről. Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek egyes 
szabályait megsemmisítő 45/2012. sz. határozathoz fűzött különvéleménye szerint a felülvizsgálat-
ra a testületnek nem volt joga, az AB túllépte a hatáskörét. Ezzel összhangban, a negyedik Alap-
törvény-módosítást helyben hagyó, annak tartalmi vizsgálatát visszautasító 12/2013. sz. határo-
zat elfogadásakor a többséggel tartott. Említett különvéleménye arról árulkodik, hogy a 2011-es 
Alaptörvény legitimitásának megalapozásáról a kormányzatéval azonos nézeteket vall. Az 1989-es 
Alkotmányt csupán az 1949-től számított időszakot lezáró Alaptörvény előtti átmeneti jellegű do-
kumentumnak tekinti [268].

Az elmúlt években a kétharmados többség számos esetben úgy igyekezett kiküszöbölni alapjog-sér-
tő törvények alkotmánybírósági megsemmisítését, hogy magát az Alaptörvényt módosította. Szí-
vós bíró különvéleményeinek tanúsága szerint az ilyen Alaptörvény-módosítások eredményét az 
Alkotmánybíróságra kötelezőnek tartja. Míg a 6/2013. sz. határozatban a többség alaptörvény-el-
lenesnek találta azt a szabályozást, amely az egyházi jogállást a parlament döntésétől tette függő-
vé, addig Szívós bíró álláspontja szerint az Alkotmánybíróságnak be kellett volna várnia az erről 
szóló szabályokat (amelyeket korábban az Átmeneti rendelkezések tartalmazott) Alaptörvény-
be emelő negyedik Alaptörvény-módosítást [309-314]. Ezzel azt sugallja: a negyedik módosítás 
alaptörvény-konformmá tette volna az egyházi jogállás elnyerését parlamenti mérlegeléshez kötő 
szabályozást. Ugyanez a megközelítés érhető tetten a 36/2013. sz. határozathoz fűzött különvéle-
ményében. Ebben a véleményében, mivel időközben az Országgyűlés a negyedik módosítással 
beemelte az Alaptörvénybe a bíróságok közötti ügyáthelyezés intézményét, Szívós úgy érvel, a tes-
tület már nem vizsgálhatta volna felül az Országos Bírósági Hivatal elnökének korábbi törvények 
szerint biztosított hatáskörét az eljáró bíróság kijelölésére [151]. Ez azért vitatható, mert az adott 
ügyben alkotmányjogi panasz alapján járt el az AB, így az ügyáthelyezés utólagos alkotmányos 
szintre emelése nem tehette a korábbi alaptörvényi szabályok alapján is alkotmányossá az ügyáthe-
lyezést. Fontos megjegyezni, hogy az ötödik módosítással az ügyáthelyezés lehetősége ki is került 
az Alaptörvényből. 

Mit gondol demokráciáról, választásokról, demokratikus vitáról?

Szívós bíró, a testületi többséggel tartva, szabad utat engedett a választási szabályozást átalakító 
kormányzati intézkedéseknek, mint ahogyan egyetértett a DK frakcióalakításának kizárását, illetve 
a képviselői szólásszabadság korlátozását alkotmányosnak minősítő döntésekkel is. Mindezzel ösz-
szhangban viszont különvéleményt csatolt az aktív választási regisztráció alaptörvény-ellenességét 
megállapító határozathoz. Ebben elsősorban azt sérelmezte: az AB túlterjeszkedett az alkotmány-
bírósági törvény által kijelölt jogkörén, amikor magának az aktív regisztráció jogintézményének 
alkotmányosságát tette vizsgálat tárgyává, szemben az államfő által megtámadott részletszabá-
lyokkal. Szerinte az AB az indítványozó köztársasági elnök szándékával ellenkező, az indítványt 
„kihasználó” döntést hozott. Szívós bíró úgy érvelt: az aktív választási regisztráció nem korlátoz 
alapjogot, „az állampolgár számára nem jelent nagyobb megterhelést, mint egy postai csekkbefize-
tés, avagy egy reggeli bevásárlás”. De még ha alapjog-korlátozásnak is tekintenénk, véleménye sze-
rint a lakcímnyilvántartás problémái miatt akkor is igazolható a szükségessége: a választópolgárok 
előzetes értesítésének elősegítésével épp hogy az egyenlő joggyakorlás garanciája lett volna (annak 
ellenére, hogy a törvény szerint a regisztrációs kérelmen a lakcímet nem kellett volna feltüntetni). 
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Mit gondol az alkotmánybíráskodás szerepéről?

Szívós bírónak eddig két alkalommal, az Alaptörvény átmeneti rendelkezései, illetve negyedik mó-
dosítása felülvizsgálatakor kellett állást foglalnia az alkotmányozó (alkotmánymódosító) hatalom 
alkotmánybírósági kontrolljának lehetőségéről. Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek egyes 
szabályait megsemmisítő 45/2012. sz. határozathoz fűzött különvéleménye szerint a felülvizsgálat-
ra a testületnek nem volt joga, az AB túllépte a hatáskörét. Ezzel összhangban, a negyedik Alap-
törvény-módosítást helyben hagyó, annak tartalmi vizsgálatát visszautasító 12/2013. sz. határo-
zat elfogadásakor a többséggel tartott. Említett különvéleménye arról árulkodik, hogy a 2011-es 
Alaptörvény legitimitásának megalapozásáról a kormányzatéval azonos nézeteket vall. Az 1989-es 
Alkotmányt csupán az 1949-től számított időszakot lezáró Alaptörvény előtti átmeneti jellegű do-
kumentumnak tekinti [268].

Az elmúlt években a kétharmados többség számos esetben úgy igyekezett kiküszöbölni alapjog-sér-
tő törvények alkotmánybírósági megsemmisítését, hogy magát az Alaptörvényt módosította. Szí-
vós bíró különvéleményeinek tanúsága szerint az ilyen Alaptörvény-módosítások eredményét az 
Alkotmánybíróságra kötelezőnek tartja. Míg a 6/2013. sz. határozatban a többség alaptörvény-el-
lenesnek találta azt a szabályozást, amely az egyházi jogállást a parlament döntésétől tette függő-
vé, addig Szívós bíró álláspontja szerint az Alkotmánybíróságnak be kellett volna várnia az erről 
szóló szabályokat (amelyeket korábban az Átmeneti rendelkezések tartalmazott) Alaptörvény-
be emelő negyedik Alaptörvény-módosítást [309-314]. Ezzel azt sugallja: a negyedik módosítás 
alaptörvény-konformmá tette volna az egyházi jogállás elnyerését parlamenti mérlegeléshez kötő 
szabályozást. Ugyanez a megközelítés érhető tetten a 36/2013. sz. határozathoz fűzött különvéle-
ményében. Ebben a véleményében, mivel időközben az Országgyűlés a negyedik módosítással 
beemelte az Alaptörvénybe a bíróságok közötti ügyáthelyezés intézményét, Szívós úgy érvel, a tes-
tület már nem vizsgálhatta volna felül az Országos Bírósági Hivatal elnökének korábbi törvények 
szerint biztosított hatáskörét az eljáró bíróság kijelölésére [151]. Ez azért vitatható, mert az adott 
ügyben alkotmányjogi panasz alapján járt el az AB, így az ügyáthelyezés utólagos alkotmányos 
szintre emelése nem tehette a korábbi alaptörvényi szabályok alapján is alkotmányossá az ügyáthe-
lyezést. Fontos megjegyezni, hogy az ötödik módosítással az ügyáthelyezés lehetősége ki is került 
az Alaptörvényből. 

Mit gondol demokráciáról, választásokról, demokratikus vitáról?

Szívós bíró, a testületi többséggel tartva, szabad utat engedett a választási szabályozást átalakító 
kormányzati intézkedéseknek, mint ahogyan egyetértett a DK frakcióalakításának kizárását, illetve 
a képviselői szólásszabadság korlátozását alkotmányosnak minősítő döntésekkel is. Mindezzel ösz-
szhangban viszont különvéleményt csatolt az aktív választási regisztráció alaptörvény-ellenességét 
megállapító határozathoz. Ebben elsősorban azt sérelmezte: az AB túlterjeszkedett az alkotmány-
bírósági törvény által kijelölt jogkörén, amikor magának az aktív regisztráció jogintézményének 
alkotmányosságát tette vizsgálat tárgyává, szemben az államfő által megtámadott részletszabá-
lyokkal. Szerinte az AB az indítványozó köztársasági elnök szándékával ellenkező, az indítványt 
„kihasználó” döntést hozott. Szívós bíró úgy érvelt: az aktív választási regisztráció nem korlátoz 
alapjogot, „az állampolgár számára nem jelent nagyobb megterhelést, mint egy postai csekkbefize-
tés, avagy egy reggeli bevásárlás”. De még ha alapjog-korlátozásnak is tekintenénk, véleménye sze-
rint a lakcímnyilvántartás problémái miatt akkor is igazolható a szükségessége: a választópolgárok 
előzetes értesítésének elősegítésével épp hogy az egyenlő joggyakorlás garanciája lett volna (annak 
ellenére, hogy a törvény szerint a regisztrációs kérelmen a lakcímet nem kellett volna feltüntetni). 

Ugyancsak indokoltnak ítélte a kereskedelmi médiumok kizárását a politikai reklámok sugárzásá-
ból, a jelölő szervezetek esélyegyenlősége és a politikai korrupció elleni küzdelem jegyében.

Szívós bíró különvéleményei azt mutatják, hogy az alkotmányos vitákat nem a szabad politikai 
beszéd híveként közelíti meg. A 7/2014. sz. határozat megsemmisítette a Polgári Törvénykönyv 
azon rendelkezését, amely a közéleti szereplők más személyeknél tágabb bírálatának lehetőségét 
méltányolható közérdek fennállásához kötötte. Szívós bíró Balsai István különvéleményéhez csat-
lakozott, amely szerint téves az a megközelítés, amely az alkotmányossági problémát a vélemény- 
és sajtószabadság korlátozhatóságának kérdéseként látja. Nézetük szerint ugyanis ebben az esetben 
a kritizált személy emberi méltóságának védelme lenne a helyes kiindulópont. A 3065/2014. sz. 
határozat jóváhagyta a Kúriának azt a döntését, amelyben a bíróság – a megszorításokat tartalmazó 
kormányrendelet ellenére – úgy foglalt állást, hogy kampányidőszakban választási plakátok közu-
tak mellett is szabadon elhelyezhetők. Az Alkotmánybíróság nyilvánvalóan jogkiterjesztő döntése 
Szívós bíró különvéleménye szerint azonban hátrányosan megkülönbözteti azokat, akik a plakátel-
helyezést korlátozó korábbi bírósági jogértelmezést követve tartózkodtak a villanyoszlopokra való 
plakátolástól. Szerinte az Alkotmánybíróságnak ezért a kúriai döntést meg kellett volna semmisí-
tenie [68, 71].

Mit gondol hatalommegosztásról, a függetlenség garanciáiról?

Az itt vizsgált időszakban az Alkotmánybíróság több alkalommal is foglalkozott a bírói hatalmi ág 
függetlenségét kikezdő törvények felülvizsgálatával. A semmisségi törvényt alaptörvény-konform-
nak minősítő döntéssel Szívós bíró egyetértett. A testület többsége más ügyekben, ha eredményét 
tekintve nem is teljes hatékonysággal, de a bírói függetlenség mellett foglalt állást – Szívós bíró 
ezekhez a döntésekhez viszont rendre különvéleményt csatolt. Így tett az egyebek mellett a bírósági 
illetékességet az ügyészi vádemeléshez kötő szabályt megsemmisítő 166/2011. sz. határozatban, 
a bírák kényszernyugdíjazását alkotmányellenesnek minősítő 33/2012. sz. határozatban, a bírók 
pályáztatásával kapcsolatban a 13/2013. sz. határozatban, valamint a bírósági ügyáthelyezések-
ről szóló 36/2013. sz. határozat esetében is. Szerteágazó, a többségi döntéseket eljárási és tartalmi 
szempontból is vitató érvelései a kormányzati intézkedések alkotmányosságának alátámasztására 
irányulnak. Ezek mind a bírói hivatást és a bírói függetlenséget érintő döntések voltak. Ehhez ké-
pest is különösen érdekes, hogyan vélekedett Szívós Mária a nyomozási bíró feladatairól, hiszen 
ő maga is nyomozási bíróként tevékenykedett alkotmánybíróvá választása előtt: A 166/2011. (sz. 
határozathoz fűzött különvéleményében úgy foglalt állást, hogy nem lát alkotmányossági problé-
mát abban, hogy a nyomozási bírónak eljárása során figyelemmel kell lennie a nyomozó hatóság 
nyomozás taktikai szempontjaira, mivel a nyomozási bírónak az új szabálytól függetlenül is létezett 
ez a feladata. A funkciómegosztás sérelme sem állapítható meg szerinte, mivel a nyomozási bíró 
nem dönt a bűnösségről. Felmerül a kérdés, hogy vajon érvényesítette-e ezt a felfogását korábbi 
nyomozási bírói munkája során, akinek a feladata éppen az lenne, hogy pártatlanul döntsön a 
nyomozás során felmerült kérdésekben, és nem az, hogy a nyomozó hatóság munkaszempontjait 
érvényesítse.

Mit gondol a szabadságjogokról?

Szívós bíró érveléseinek tanúsága szerint alapjogi felfogását nem az individuális szabadság és mél-
tóság védelme vezérli. Több szövegében is felbukkan például az alapjogokkal való visszaélés mint 
a jogkorlátozás megalapozása.
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A Szívós által előadó bíróként jegyzett kevés érdemi határozat között találjuk azt, amelyben a tes-
tület többsége elutasította azt a bírói indítványt, amely a nemzeti szocialista és kommunista rend-
szer bűneinek nyilvános tagadása bűntettének alaptörvény-ellenességét kifogásolta [16/2013. (VI. 
20.) AB határozat]. A Szívós bíró által szövegezett indokolás a véleményszabadsággal kapcsolatos 
korábbi alkotmánybírósági gyakorlatot elemezve a hangsúlyt azokra a tételekre teszi, amelyek ki-
vételt engedtek a vélemények tartalomsemleges védelme alól. Végül pedig úgy foglalt állást, hogy 
a negyedik alaptörvény-módosítással bevezetett véleményszabadság-korlát (amely szerint a véle-
ménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának, illető-
leg a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére) 
ezt a megközelítést, a véleményszabadsággal való visszaélés tilalmát explicit módon alkotmányos 
rangra emelte [49].

A 166/2011. sz. határozathoz fűzött különvéleményében Szívós bíró egyebek mellett nem értett 
egyet azzal a többségi döntéssel sem, amely szerint alkotmányellenes a védővel való érintkezés 
tilalma az őrizet első 48 órájában. Érvelésének menete szerint az alapjog-korlátozás megenged-
hetőségét támasztja alá, hogy az alapjogát ebben az időszakban a terhelt csak tisztességtelen szán-
dékkal gyakorolhatná: „az első gyanúsítotti kihallgatást megelőzően sem a terhelt, sem pedig a védő 
értelemszerűen nem ismerheti a fogvatartott terhére róható bűncselekmény részleteit (…) Ebből faka-
dóan ’nincs mi ellen védekezni’. (…) a védővel való érintkezésben megnyilvánuló védelemhez való jog 
(…) eleve nem szolgálhat más célt, mint – utasítások és tippek megadásán, illetőleg nevek és helyek 
megjelölésén keresztül – a cselekmény felderítésének és az elkövetők kézre kerítésének a megakadályo-
zását.”. Úgy tűnik, Szívós bírót hidegen hagyja az a tény, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a 
Salduz kontra Törökország ügyben 2008-ban a védőhöz való jogot a kihallgatás legelső pillanatától 
biztosítandó alapjognak mondta ki, amit követően a pár órás korlátozásokat tartalmazó skót, 
francia, belga és holland törvényeket is módosították.27 

Szívós bíró alapjog-felfogása kevés érzékenységet mutat a társadalom elesett, kiszolgáltatott cso-
portjai iránt. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy a társadalmi együttélés általános szabályainak 
megtartatása, a rend igénye elegendő okot jelentenek számára a jogkorlátozásra.

A 176/2011. sz. határozatban a testület megsemmisítette a guberálást szankcionáló önkormányzati 
rendeletet. Szívós bíró különvéleményében, amelyhez Pokol Béla is csatlakozott, így érvel: „Füg-
getlenül attól, hogy kit, milyen cél, avagy jól felfogott érdek vezérel arra, hogy a szeméttárolóban ko-
torásszon, onnan a szemetet kivegye, vagy kiöntse, ez az egyre inkább elterjedő jelenség nem vitásan 
zavarja az adott lakókörnyezetben élők nyugalmát, háborgatja azok mindennapjait. (…) a szóban 
forgó magatartások eredményeképpen jelentősen nő a lakosság körében a fertőző betegségek terjedé-
sének, járványok kialakulásának kockázata. (…) A vizsgált elkövetési magatartások tiltásának szük-
ségessége mellett szól továbbá a szóban forgó jelenséggel óhatatlanul együtt járó, a lakosság körében 
felháborodást keltő zaj és bűz, valamint a lakókörnyezet összképét romboló azon látvány, amit a kibo-
rított kuka és a földön heverő szemétkupac tár a városban lakók elé.” Különvéleményében visszájára 
fordul az államnak az emberi méltóság védelmére irányuló kötelezettsége is: „Az államnak valóban 
alkotmányos kötelessége (…) az elesettek, rászorulók segítése. Ezen kötelezettségével lenne (…) ellen-
tétes az, ha a hulladékból történő táplálkozást, az abban való turkálást, mint az emberi méltósággal 
összeegyeztethetetlen jelenséget lehetővé tenné, azaz nem tiltaná.” Szívós bíró paternalista érvelése 
szerint: „A szóban forgó korlátozásnak (…) az is célja, hogy a jogalkotó így bírja rá a rászorulókat 
arra, hogy a szociális intézményrendszer eszközeit igénybe vegyék, azaz az emberhez méltó(bb) lét-
forma felé terelje ezeket az embereket.” A hajléktalan emberek méltósága iránti érzéketlenség jut ki-
fejezésre a szabályozás diszkriminatív jellegét vitató érvében is: „A büntetőjog és a szabálysértési jog 
olyan magatartásokat tilt, amelyek veszélyesek a társadalomra. A társadalomra veszélyes magatartás 
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A Szívós által előadó bíróként jegyzett kevés érdemi határozat között találjuk azt, amelyben a tes-
tület többsége elutasította azt a bírói indítványt, amely a nemzeti szocialista és kommunista rend-
szer bűneinek nyilvános tagadása bűntettének alaptörvény-ellenességét kifogásolta [16/2013. (VI. 
20.) AB határozat]. A Szívós bíró által szövegezett indokolás a véleményszabadsággal kapcsolatos 
korábbi alkotmánybírósági gyakorlatot elemezve a hangsúlyt azokra a tételekre teszi, amelyek ki-
vételt engedtek a vélemények tartalomsemleges védelme alól. Végül pedig úgy foglalt állást, hogy 
a negyedik alaptörvény-módosítással bevezetett véleményszabadság-korlát (amely szerint a véle-
ménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának, illető-
leg a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére) 
ezt a megközelítést, a véleményszabadsággal való visszaélés tilalmát explicit módon alkotmányos 
rangra emelte [49].

A 166/2011. sz. határozathoz fűzött különvéleményében Szívós bíró egyebek mellett nem értett 
egyet azzal a többségi döntéssel sem, amely szerint alkotmányellenes a védővel való érintkezés 
tilalma az őrizet első 48 órájában. Érvelésének menete szerint az alapjog-korlátozás megenged-
hetőségét támasztja alá, hogy az alapjogát ebben az időszakban a terhelt csak tisztességtelen szán-
dékkal gyakorolhatná: „az első gyanúsítotti kihallgatást megelőzően sem a terhelt, sem pedig a védő 
értelemszerűen nem ismerheti a fogvatartott terhére róható bűncselekmény részleteit (…) Ebből faka-
dóan ’nincs mi ellen védekezni’. (…) a védővel való érintkezésben megnyilvánuló védelemhez való jog 
(…) eleve nem szolgálhat más célt, mint – utasítások és tippek megadásán, illetőleg nevek és helyek 
megjelölésén keresztül – a cselekmény felderítésének és az elkövetők kézre kerítésének a megakadályo-
zását.”. Úgy tűnik, Szívós bírót hidegen hagyja az a tény, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a 
Salduz kontra Törökország ügyben 2008-ban a védőhöz való jogot a kihallgatás legelső pillanatától 
biztosítandó alapjognak mondta ki, amit követően a pár órás korlátozásokat tartalmazó skót, 
francia, belga és holland törvényeket is módosították.27 

Szívós bíró alapjog-felfogása kevés érzékenységet mutat a társadalom elesett, kiszolgáltatott cso-
portjai iránt. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy a társadalmi együttélés általános szabályainak 
megtartatása, a rend igénye elegendő okot jelentenek számára a jogkorlátozásra.

A 176/2011. sz. határozatban a testület megsemmisítette a guberálást szankcionáló önkormányzati 
rendeletet. Szívós bíró különvéleményében, amelyhez Pokol Béla is csatlakozott, így érvel: „Füg-
getlenül attól, hogy kit, milyen cél, avagy jól felfogott érdek vezérel arra, hogy a szeméttárolóban ko-
torásszon, onnan a szemetet kivegye, vagy kiöntse, ez az egyre inkább elterjedő jelenség nem vitásan 
zavarja az adott lakókörnyezetben élők nyugalmát, háborgatja azok mindennapjait. (…) a szóban 
forgó magatartások eredményeképpen jelentősen nő a lakosság körében a fertőző betegségek terjedé-
sének, járványok kialakulásának kockázata. (…) A vizsgált elkövetési magatartások tiltásának szük-
ségessége mellett szól továbbá a szóban forgó jelenséggel óhatatlanul együtt járó, a lakosság körében 
felháborodást keltő zaj és bűz, valamint a lakókörnyezet összképét romboló azon látvány, amit a kibo-
rított kuka és a földön heverő szemétkupac tár a városban lakók elé.” Különvéleményében visszájára 
fordul az államnak az emberi méltóság védelmére irányuló kötelezettsége is: „Az államnak valóban 
alkotmányos kötelessége (…) az elesettek, rászorulók segítése. Ezen kötelezettségével lenne (…) ellen-
tétes az, ha a hulladékból történő táplálkozást, az abban való turkálást, mint az emberi méltósággal 
összeegyeztethetetlen jelenséget lehetővé tenné, azaz nem tiltaná.” Szívós bíró paternalista érvelése 
szerint: „A szóban forgó korlátozásnak (…) az is célja, hogy a jogalkotó így bírja rá a rászorulókat 
arra, hogy a szociális intézményrendszer eszközeit igénybe vegyék, azaz az emberhez méltó(bb) lét-
forma felé terelje ezeket az embereket.” A hajléktalan emberek méltósága iránti érzéketlenség jut ki-
fejezésre a szabályozás diszkriminatív jellegét vitató érvében is: „A büntetőjog és a szabálysértési jog 
olyan magatartásokat tilt, amelyek veszélyesek a társadalomra. A társadalomra veszélyes magatartás 
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pedig deviancia. Következésképpen – a szóban forgó jogterület természetéből fakadóan – valamennyi 
tiltó és szankcionáló norma ’hátrányosan érint’ minden deviánst a társadalom egyéb tagjaival szem-
ben. Az pedig, hogy az adott deviancia döntően a társadalom egy bizonyos részét jellemzi, még nem 
teszi a szabályt diszkriminatívvá.”

A fentiekkel párhuzamot mutat Szívós bíró 38/2012. sz. határozathoz fűzött különvéleménye, 
amelyben az életvitelszerű közterületen tartózkodás büntetésének alaptörvény-ellenessé nyilvání-
tását vitatta. Álláspontja szerint ez az elkövetési magatartás – szemben a többségi véleménnyel 
– nem azonosítható a hajléktansággal. Merőben formális megközelítése szerint a büntetett cse-
lekmény „olyan aktív cselekvésben megnyilvánuló szándékos magatartást, amely legfeljebb csak 
szociológiai értelemben függ össze a hajléktalan léttel, de abból szükségszerűen semmi esetre sem 
következik.” [114] Érvelésében ugyanazok az elemek köszönnek vissza, amelyeket a guberálással 
kapcsolatos határozathoz fűzött különvéleményében is alkalmazott. Álláspontja szerint a testület-
nek figyelembe kellett volna vennie a következő szempontokat: közegészségügy és köztisztaság, 
fertőző betegségek terjedése, gyalogosok közlekedésének akadályozása, vendéglátó- és szolgálta-
tóipari egységek forgalma, illetőleg az idegenforgalmat befolyásoló tényezők, az érintett helyen 
lakókat érő hang- és szaghatások, illetőleg általában a lakosok nyugalma és a kriminalizáció (!), 
mivel „közismert tény, hogy a hajléktalanok egy adott helyen történő életvitelszerű tartózkodása, a 
koncentrálódás, vonzza a bűnözők egy adott területre ’specializálódott’ csoportját”. Paternalista, a 
személyes autonómiát korlátozó alapjog-felfogása ebben a véleményében is explicit megfogalma-
zást nyert: „a szóban forgó szabályozás (…) végső soron a hajléktalanok evidens érdekeit szolgálja, 
az ő méltóságukat védi.” Álláspontja szerint nem sértheti az emberi méltóságot „egy olyan szabá-
lyozás (legyen az akár büntető jellegű szankciókkal fenyegető törvény), amely alkalmas lehet arra, 
hogy az embert az emberhez méltóbb életkörülményeket lehetővé tevő eszközök igénybevételére 
rávegye”. [113]

Az alapvető jogok biztosának indítványára vizsgálta az Alkotmánybíróság a fiatalkorúak szabály-
sértési őrizetbe vételét és elzárását lehetővé tevő előírásokat. A Szívós bíró által jegyzett többségi 
érvelés nem találta alaptörvény-ellenesnek, hogy a jogalkotó lehetővé tette a 14-18 éves gyermekek 
szabadságának ilyen korlátozását [3142/2013. (VII. 16.) AB határozat].

levonható, hogy Szívós bíró az Alkotmánybíró-
ság hatásköreit megszorítóan értelmezi, az alap-
vető jogokat pedig a közérdek és a bűnüldözés 
hatékonysági szempontjai alapján is korlátoz-
hatónak tekinti. Különvéleményei ugyanakkor 
abban a tekintetben is világos tendenciát raj-
zolnak ki, hogy Szívós bíró az olyan többségi 
döntések esetén, amelyek nem álltak összhang-
ban a kormányzat feltehető politikai érdekeivel, 
rendszerint egyet nem értésének adott hangot.

Szívós bíró tevékenységének elemzését a tartal-
mi következtetések levonása tekintetében meg-
nehezíti, hogy az általa előadó bíróként jegyzett 
döntések nyolcvan százaléka nem érdemi alkot-
mánybírósági határozat, hanem alkotmányjogi 
panaszokat érdemi vizsgálat nélkül visszautasító 
végzés. Az általa előkészített kevés érdemi dön-
tés pedig nem érintette a kormányzat politikáját 
alátámasztó jogi intézkedéseket. A fentiekből 
mindazonáltal az a következtetés bizonyosan 
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