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Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18090. számon előterjesztett, A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 14-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

Az Előterjesztő képviselője a terjedelmes - a Be. mintegy 250 §-át érintő -
módosításnak a bizottság feladat- és hatáskörét leginkább érintő főbb területeire tért ki
részletesen, melyek bírósági jogorvoslati rendszer, közvetítői (mediációs) eljárás, és a
távoltartás jogi intézménye .

A bizottság többsége egyetért az Előterjesztő főbb célkitűzéseivel . A bizottság
tudomásul veszi, hogy a jogorvoslati rendszer reformja, a büntetőügyekben
alkalmazható közvetítői eljárás bevezetése, és a joggyakorlat által felvetődött
problémák, illetve jogalkotási hiányosságok egyaránt indokolják a Be . újabb
módosítását .

A bizottsági vitában elhangzott, hogy a megelőző tervezetekkel kapcsolatban
számos kritikai észrevétel hangzott el a civil szervezetek, különösen a Habeas Corpus
Munkacsoport részéről. Kérdésként hangzott el, hogy az érintett tárcákkal és a civil
szervezetekkel történt-e széleskörű egyeztetés a törvényjavaslat benyújtását
megelőzően. Külön kérdés volt arra vonatkozóan is, hogy a „távoltartás" intézményének
bevezetésére irányulóan tervezett szabályok törvényjavaslat szerinti új rendelkezéseit is
megismerhették-e az év eleji egyeztetéseken az érintettek, illetve a civil szervezetek . A
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mostani javaslatban ugyanis nem az szerepel, hogy a helyszínre érkező rendőr
intézkedik, hanem a törvényjavaslat a lakóhelyelhagyási tilalom szabályait alapul véve,
a távoltartást büntetőeljárási kényszerintézkedésként határozza meg és jelentős szerep
hárul a bíróságokra. A javaslat szerinti új kényszerintézkedés hatálya alatt a terhelt
köteles a bíróság által meghatározott lakást, területet, körletet elhagyni, és oda a bíróság
által meghatározott ideig nem térhet vissza, illetve köteles magát távol tartani a bíróság
által meghatározott személytől .
A bizottsági tagok rákérdeztek arra, hogy mi lett a sorsa a néhány hónapja ismertté vált,
a távoltartás intézményére vonatkozó Kormány Előterjesztésnek .

A bizottsági tagok véleménye szerint minden érintett tárcának felelősséget
kellene vállalnia, hiszen önmagában nem elegendő a távoltartás intézményének
bevezetése, hanem meg kell teremteni a megfelelő háttérintézményeket is . Elhangzott,
hogy mindannyiunk felelőssége a jövő generációjának nevelése és új szemléletének
kialakítása. Ehhez jelentős mértékben hozzájárulhat az, hogy 2007 . a Mindenki Számára
Biztosítandó Esélyegyenlőség Európai Éve lesz, melyre vonatkozó Európai Parlamenti
és Tanácsi határozatot (tervezetet) éppen e napirendi pontot megelőzően tárgyalta a
bizottság .

A bizottsági tagok részéről számos más fontos gondolat is elhangzott . Sajnálatát
fejezte ki a bizottság egyik tagjai amiatt, hogy az eddigi intézmények sem tartották be a
hozzájuk fűzött reményeket . Különösen sajnálatos, hogy nincsen nagy hatása annak,
hogy a gyermekek jogairól szóló törvénybe beépült, hogy tilos a gyermekek
bántalmazása, hiszen a családon belüli erőszak terén továbbra is ők a
legkiszolgáltatottabbak .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. (l li, On, 4t)

A bizottság előadója az általános vitában : Németh Erika (MSZP)

Budapest, 2005. november 15 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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