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Tisztelt Orbán Viktor!
Alulírott szervezetek szomorúan veszik tudomásul, hogy az Alkotmánybíróság
döntése értelmében az új Polgári Törvénykönyv Második Könyvében foglalt,
alkotmányos és az érintettek életminősége szempontjából is kiemelkedő jelentőségű
szabályok nem lépnek hatályba május 1-jén. Álláspontunk szerint ezek a rendelkezések
alapvetően az alkotmányos jogokat figyelembe vevő, azok korlátozásmentes gyakorlását a
jelenleginél szélesebb körben lehetővé tevő jogi környezetet teremtenek, ezért azok hatályba
lépése kívánatos. Bár az Alkotmánybíróság a szabályozást tartalmi szempontból nem
vizsgálta annak „tagadhatatlanul alapjogi megközelítésre alapozó” mivoltát kiemelte.
A nagykorú személy döntéshozatalát segítő jogintézményekről szóló szabályok
jelenlegi formájukban a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, az idős emberek és
más támogatásra szorulók emberi méltósághoz való alkotmányos jogának, az általános
cselekvési jogának és önrendelkezésének az egyén tényleges állapotával összhangban
levő, azt csak szükséges mértében korlátozó gyakorlását tenné lehetővé. Alulírott
szervezetek részt vettek a kódexről folyó egyeztetéseken, s példásnak tartják azt, ahogyan az
érdekképviseleti és jogvédő szervezetek álláspontja beépülhetett a törvénybe, így biztosítva,
hogy az elkészült jogszabály valóban az érintettek legjobb érdekét szolgálja.
Emellett kiemelendő az is, hogy az új Ptk. szabályainak hatályba lépésével
Magyarország a Fogyatékossággal Élő Emberek Jogairól szóló ENSZ Egyezményben
(Egyezmény) vállalt nemzetközi kötelezettségének is eleget tenne. Az Egyezmény 12. cikk
4. pontja kimondja: „A részes államok biztosítják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására
vonatkozó valamennyi intézkedés, a nemzetközi emberi joggal összhangban, megfelelő és
hatékony biztosítékokat tartalmaz a visszaélések megelőzésére. Az ilyen biztosítékok
garantálják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések tiszteletben tartják
a személy jogait, akaratát és választásait, összeférhetetlenségtől és indokolatlan befolyástól
mentesek, arányosak és a személy körülményeire szabottak, a lehető legrövidebb időre
vonatkoznak, továbbá hogy a hatáskörrel rendelkező, független és pártatlan hatóság vagy
igazságügyi szerv rendszeresen felülvizsgálja azokat.” A jelenlegi szabályozás és annak
gyakorlati megvalósulása számos tanulmány és az alulírott szervezetek tapasztalata szerint
nem tesz eleget ezeknek a követelményeknek, sok esetben indokolatlan beavatkozást jelent az
egyén joggyakorlásába.

Az új Ptk. megalkotásának folyamatát és a szabályozást magát is a legjobb
gyakorlatok között tartja számon mind az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala, mind a
Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága.
A hatályba lépő szabályok alapvető minőségi változást hoznának az érintettek
életébe, amelyekre valóban garanciális jelentőségű a megfelelő felkészülés biztosítása. A
szabályok minél előbbi hatályba lépése érdekében kérjük, hogy biztosítson lehetőséget
arra, hogy az érintettek érdekképviseleti szervezetei egy személyes beszélgetésen
fejthessék ki a véleményüket a megalkotott rendelkezésekről, s a jogalkalmazás
megkezdéséhez szükséges lépésekről.
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