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Módosítópont sorszáma : 1.

A javaslat érintett rendelkezése : 3. §
Módosítás jellege : elhagyása

[3. §

(1) A Be. 131. § (i) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vádirat benyújtása előtt elréndelt előzetes letartóztatás az els őfokú
bíróságnak a tárgyálás előkészítése során hozott határozatáig, de légfeljebb egy
hónapig tart. Az előzetes letartóztatást a nyomozási bíró az előzetes letartóztatás
elrendelésétől számított egy év elteltéig alkalmanként legfeljebb három hónappal ,
ezt követően alkalmanként legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja .„

(2) A Be. 131. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezést a'törvényszék
másodfokú tanácsa bírálja el .”]

Módosítópont sorszáma : 2.

A javaslat érintett rendelkezése : 4. §

Módosítás jellege : elhagyás

. [4. §

(1) A Be. 142. § (2) bekezdése helyébe á következő rendelkezés lép:

Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat .
2A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefügg ő , tartalmilag-logikailag összetartozó ,

részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel . Az egy módosító javaslatban benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.

3 A nem kívánt szövegrész törlend ő .
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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Igazságügyi bizottság



„(2) A bíróság a vádirat benyújtásáig az, { ideiglenes kényszergyógykezelé s
indokoltságát annak megkezdésétől számított hat hónap elteltével, ezt követően
hathavonta felülvizsgálja. A felülvizsgálat iránt az ügyész a határidő lejárta előtt öt
nappal tesz indítványt a bíróságnak .”

(2) A Be. 142. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A bíróság (2) bekezdés szerinti határozata ellen bejelentett fellebbezést a
törvényszék másodfokú tanácsa bírálja el .„]

Módosítópont sorszáma : 3.

A javaslat érintett rendelkezése : 13. §

Módosítás jellege : elhagyás

13 . §

Hatályát veszti a Be .
a) 67. § (3) bekezdése ,
b) 67. § (6) bekezdésében a „Sajtóhirdetményben az értesítettek neve nem közölhető . ”

szövegrész[ ,
c) 142. § (3) bekezdése és
d) 207. § (6) bekezdése] .

Indokolás

A Be. hatályos rendelkezése szerint az el őzetes letartóztatás meghosszabbításáról a nyomozás bíró
dönt. Ha azonban az elrendelést ől számítva egy évnél hosszabb idő telt el, akkor az előzetes
letartóztatásról nem a nyomozási bíró, hanem egyesbíróként eljárva a törvényszék dönt . Ennek
megfelelően alakul a jogorvoslati fórumrendszer is . - Azaz a nyomozási bíró határozata elle n
bejelentett fellebbezést a törvényszék másodfokú tanácsa, a törvényszék egyesbíróként hozott
határozata elleni fellebbezést az ítél őtábla tanácsa bírálja el .

A törvényjavaslat szerint az elrendelés időpontjától függetlenül minden esetben a nyomozás bír ó
döntene az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról, és e döntés elleni fellebbezést minde n
esetben a törvényszék másodfokú tanácsa bírálná el . E szabályozási koncepciónak megfelelően
módosítja a törvényjavaslat az ideiglenes kényszergyógykezelés meghosszabbítására vonatkoz ó
rendelkezéseket is .

Elfogadhatatlan visszalépésként értékelhető módosítás, hogy az előzetes letartóztatásról az
elrendelést követő ,egy éven túl is ugyanaz a nyomozási bíró fog rendelkezni . Sajnos ma is
megfigyelhető , hogy a különböző megyékben teljesen eltérő gyakorlatot folytatnak az előzetes
letartóztatás elrendelése és meghosszabbítása tekintetében . Emiatt inkább az egységes
jogalkalmazási gyakorlat kialakítását er ősítő törvénymódosítás lenne indokolt . Ezzel szemben a
törvényjavaslat éppen ellenkező irányba mozdul el . A törvényjavaslat változatlan formába n

történő elfogadása azzal a következménnyel jár, hogy az előzetes letartóztatás indokolásának



megítélése sohasem kerül ki az adott megyéb ő l . Ez a különböző megyék -között már amúgy i s
meglévő jogalkalmazási különbségek további mélyülésével járhat, és egyes meggyékbe n
kifejezetten helytelen jogalkalmazási gyakorlat megszilárdulását vonhatja maga után .

Ezért indokoltnak tartjuk a jelenlegi szabályok fenntartását, hogy legalább az egy évnél hosszabb
előzetes letartóztatás (ideiglenes kényszergyógykezelés) meghosszabbítása elleni jogorvosla t
elbírálása kerüljön ki az adott megyéb ől, és arról magasabb szintű fórumon döntsenek.

Kétségtelen, hogy e rendelkezések változatlanul hagyása a'21/2016 . (XI. 30 .) AB-határozat és
34/2013. (XI. 22.) AB határozat érvényesítése miatt többlet szervezési munkát jelent a bíróságo k
számára. Azonban a Be-ben szabályozott kényszerintézkedések hosszú időn keresztül történő
alkalmazása a terheltek személyi szabadságát olyan mértékben korlátozza, ami a többletterhe k
mellett is indokolja a jelenlegi garanciális szabályok változatlan fenntartását .

Dr. Bárán •
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