
Az Országgyűlés
Mentelmi, összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló bizottsága

t0x aa ílé% lliv

Irományszám : .~-~ i fJ3 J

JAÉrkezett: 2007 JU 2 0.

H/

Az Országgyűlés

. . ./2007 .(

	

) OGY

határozati javaslata

Dr. Lomnici Zoltán a Legfelsőbb Bíróság elnöke mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Lomnici Zoltán a Legfelsőbb Bíróság elnöke

mentelmi jogát a Veszprémi Városi Bíróság 5 .8.1752/2005/14 . számú megkeresésével

érintett ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV . törvény 5 .
§ (5) bekezdése, valamint a Házszabály 130. § (5) bekezdés b . pontja és a 87 . § (3) bekezdése

alapján a fenti - indokolással ellátott - határozati javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek .

A Veszprémi Városi Bíróság 5 .8.1752/2005/14 . szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását dr. Lomnici Zoltán mentelmi joga felfüggesztése tárgyában,

mivel ellene Havrilla István (8291 Pula, Kis u . 43.) feljelentést tett becsületsértés vétsége

miatt. Első alkalommal pusztán a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló bírói megkeresés

érkezett meg. A bizottság elnökének kérésére a bíróság megküldte a magánvádas indítványt

is. Ezzel egyidőben megérkezett a Mentelmi bizottsághoz az üggyel kapcsolatos néhány más

irat, így lehetővé vált a bizottság összehívása .

A feljelentő szerint : az ellene indított cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési

bírósági kereset becsületét sértő tényközléseket tartalmaz . Feljelentésének nagy része az ezt

kezdeményező Veszprémi Városi Gyámhivatal megelőző eljárását sérelmezi. Kifogásolja
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továbbá a Somogy Megyei Bíróság elnökének pereivel kapcsolatos nyilatkozatát . Mindezek

után a következőkben foglalja össze feljelentettel kapcsolatos panaszát : „Ilyen Avh-s

szemlélettel fellépni csak az OIT segítségével, támogatásával és közreműködésével lehet .

Ezért felelős annak elnöke is ." Az eljáró bíróság eme közvetett utalás alapján kérte az

Országgyűlés döntését a Legfelsőbb Bíróság elnöke mentelmi joga felfüggesztése tárgyában .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2007 . június 18-ai ülésén tárgyalta .

Dr . Lomnici Zoltán előadta, hogy a feljelentőt nem ismeri, vele semmilyen kapcsolata nem

volt, levelet vele sem mint az OIT, sem mint a Legfelsőbb Bíróság elnöke nem váltott .

Kérdésre válaszolva előadta, hogy ismeretei szerint a feljelentő több mint ötven pert

kezdeményezett .

A bizottság az eset összes körülményének mérlegelése után megállapította, hogy a feljelentő

és a feljelentett között éppen a bírói függetlenség okán is döntési, illetve eljárási kapcsolat

nem áll fenn, ezért a feljelentést kifejezetten zaklató jellegűnek minősítette, amely alkalmas

az érintett közjogi méltóság tekintélyének minden alapot nélkülöző lejáratására, és ezzel

felelősségteljes munkájának megzavarására . A feljelentést a joggal való visszaélés

jogállamban sajnos tipikus esetének tartotta.

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság 9 igen szavazattal azt javasolja az Országgyűlésnek,

hogy

dr. Lomnici Zoltán a Legfelsőbb Bíróság elnöke

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó : Dr. Géczi József Alajos elnök

Budapest, 2007 . június 20 .
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