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Az Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságának

ajánlás a

a T/6217. számon előterjesztett, Egyes büntet őjogi tárgyú törvények módosításáró l
szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2008 :
szeptember 23-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Elő terjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli indokolását.

A bizottság meghallgatta továbbá a civil jogvéd ő szervezetek képviselő inek és
az egyházak részéről, a Hit Gyülekezete képviselőjének a véleményét is . A Magyar
Helsinki Bizottság képvisel ője a törvényjavaslattal a fogvatartottak
véleménynyilvánítási szabadságának korlátozhatósága megítélésével kapcsolatba n
fejtette ki elsősorban az álláspontját .

A Hit Gyülekezetének képvisel ője a Btk. 192.§-ának tervezett módosításához
szólt hozzá („Kettős házasság, vagy kettős bejegyzett élettársi kapcsolat") .

Az igennel szavazók véleménye szerint a benyújtott törvényjavaslat elfogadás a
feltétlenül szükséges, mert a jogszabályváltozásokhoz kívánja hozzáigazítani a
büntetőjogi tárgyú törvényeket, és megoldást nyújthat gyakorlati jogalkalmazási
problémákra is .



A nemmel szavazók feltették a kérdést, hogy a Kormány miért nem várja meg a z
Alkotmánybíróság döntését a bejegyzett élettársakra vonatkozó törvényi szabályozá s
alkotmányosságát illetően, mielőtt az eddigi szabályoknál lényegesen továbbmenv e
egyértelműen a házastársakra vonatkozó rendelkezéseket vezetnek be ebben a
jogintézményben a büntetőjog területén .

Véleményük szerint ezt a törvényjavaslatot még az AB döntése el őtt elfogadhatja
az Országgyű lés . Erre a javaslatra szerintük nem fogadható el az a érv, amely a Ptk.
módosításának vitájában hangzott el a bizottsági ülésen az IRM képviselője részérő l,
miszerint még nem fogja elfogadni az Országgyűlés az új Ptk-t, mire a bejegyzett
élettársi kapcsolatról dönt az AB, mert így ha a bejegyzett élettársi kapcsolato t
alkotmányellenesnek találnák, még ki lehet venni az új Ptk-ból is .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára nem tartotta alkalmasnak (9 i,
9n,Ot) .

A bizottság nem kíván el őadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2008 . szeptember 23 .

Balog Zo
la bizottság elnöke
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