
20 1.3 'AO V 0 5 .

ORSZÁGGYŰLÉS
Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottsága

Bizottsági módosító iavaslat

Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján „az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez
kapcsolódó más törvények módosításáról” szóló T/12617. számú törvényjavaslathoz az
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 12 . §-a a következők szerint módosul :

„12 . §

W A Be. 132. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerinti felülvizsgálatnak az eljárá s
felfüggesztése (266 . §) nem akadálya . ”

(2) A Be. 132. & (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az előzetes letartóztatás megszűnik,

Lrkvzett :
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a) ha annak tartama az egy évet eléri, és a terhelttel szemben három évnél ne m
súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás ,

b) ha annak tartama a két évet eléri, és a terhelttel szemben öt évnél nem súlyosabb
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás ,

c) ha annak tartama -az a)–b)pont alá nem tartozó esetekben - a három évet eléri t

kivéve az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott el őzetes letartóztatás
esetét, továbbá ha az ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezé s
folytán megismételt eljárás van folyamatban ."

(3) A Be. 132. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

(3a)A(3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben sem szűnik meg az előzetes
letartóztatás, ha a vádlottal	 szemben tizenöt évig terjedő vagy életfogytig	 tartó
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás .'

2. A törvényjavaslat a következő új 86. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki ,
egyidejűleg a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavasla t
önmagára vonatkozó merev hivatkozásainak megjelölése ennek megfelel ően változik :

„14. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi CLXII. törvény módosítása

86.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi CLXII. törvény 69 . §-a a következő
c) ponttal egészül ki :

(Soron kívül értékelni kell a bíró tevékenységét, ha )

„c)valamely általa tárgyalt per – anélkül, hogy a perben eljáró bíró személyében változás
történt volna – 3 éven túl van folyamatban és a per iratainak vizsgálata alapján
megállapítható, hogy a per ésszerű időn belüli befejezését késleltető , a bíró önhibájából
bekövetkezett mulasztás történt, kivéve, ha a bíró folyamatban lévő pereinek száma az
országosan egy bíróra jutó perek számát legalább 10 %-kal meghaladja .”

3. A törvényjavaslat az alábbi új 116 . §-sal egészül ki és a további szakaszok számozás a
értelemszerűen változik :

„116 .



„(3) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi CLXII. törvény 69. § c)
pontfa csak e törvény hatálybalépését követően emelt vád és benyújtott kereset esetén
alkalmazandó.”

Indokolás :

1. A kiemelkedő tárgyi súlyú, vagyis a tizenöt évig terjed ő vagy életfogytig tartó
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények elkövetőivel szemben indult
büntetőeljárások során az el őzetes letartóztatás id őtartama a hatályos szabályozás értelmébe n
négy év. A közelmúlt sajnálatos eseményei rávilágítottak azonban arra, hogy nem minde n
esetben elegendő ennyi idő az első fokú ügydöntő határozat meghozatalára és az előzetes
letartóztatás feltételeinek (így különösen a szökés, elrejtőzés veszélyének) fennállta esetén, az
előzetes letartóztatás megszűnése súlyosan megnehezíti, veszélyezteti a büntet őeljárás
befejezését, ezért indokolt, hogy az előzetes letartóztatás intézményének ez esetekben ne
legyen időkorlátja. A módosító javaslat az Európai Unió több országának gyakorlatát i s
figyelembe veszi, így Lengyelországban, Romániában, Svédországban, Írországban é s
Németországban sincs időbeli korlátozása az előzetes letartóztatásnak a legsúlyosab b
bűncselekmények elkövetőinél .

2. Magyarország arra törekszik, hogy mind a büntetőeljárásban, mind pedig a polgári peres
eljárások során olyan jogi megoldások kerüljenek kiépítésre, amelyek ráhatást biztosítanak a z
eljárások

	

hatékony

	

és

	

ésszerű

	

időn

	

belül

	

történő

	

lefolytatására .

3. A módosító javaslat rögzíti, hogy fenti szabályt csak e törvény hatálybalépését követ ően
indult eljárásokra kell alkalmazni .

Budapest, 2013 . november 5 .

dr. Cser- Palkovics András
elnök
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