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2olo r'. i 3 G ,

az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII . törvény módosításáró l

1 . §

(1) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi XXXII. törvény (a továbbiakban : ABtv.) 20 .
§-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„20. § Az Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján jár el . Az
Alkotmánybíróság az 1 . a), c) és g) pontja szerinti eljárás esetében az indítván y
beérkezésétől számított 90 napon belül, az 1 . § b) pontja szerinti eljárás esetében az indítván y
beérkezésétől számított 120 napon belül, az 1 . d), e) és f) pontja szerinti eljárás esetében az
indítvány beérkezésétől számított 60 napon belül köteles a döntését meghozni . Az
Alkotmánybíróság elnöke az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy
alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja .”

(2) Az ABtv. 15. § (1) bekezdése a következ ő h) ponttal egészül ki :

[Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság megszűnik:]

„h) az alkotmánybírói tisztségtől való megfosztással .”

(3) Az ABtv. 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) A köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés határozatával az alkotmánybírót a
tisztségétől megfoszthatja, ha az alkotmánybíró a tisztsége gyakorlása során az
Alkotmányból vagy e törvénybő l fakadó kötelezettségét szándékosan megszegi.”

2 . §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba és az azt követő napon a hatályát
veszti .

(2) E törvényt a hatályba lépésének időpontjában már folyamatban lévő eljárásokban i s
alkalmazni kell azzal, hogy a hatályba lépést megel őzően már beérkezett, de még el nem
bírált kérelmek esetében az 1 . § (1) bekezdésében megállapított ügyintézési határid ők a
hatályba lépés napjával kezdődnek.
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alkotmányba ütköző jogszabály, nemzetközi szerződések, továbbá egyes egyedi
jogsértések esetén az alkotmányellenes helyzet megszüntetése végs ő soron csak az
Alkotmánybíróság eljárásától várható .
Ezen eljárások azonban gyakran több éven át húzódnak, így mire az Alkotmánybíróság ki i s
mondaná egy jogszabály alkotmányellenességét, azt ésszerűségi és költségvetési okokra
hivatkozva csakis a jövőre nézve teheti meg, mivel a visszamenőleges hatályú megsemmisítés
évek múltával az eredeti állapot helyreállításának lehetetlensége miatt nem kivitelezhető .
Problémát jelent a határidő nélküli eljárási lehetőség azon szempontból is, hogy az utólago s
normakontrollal támadott jogszabály inkriminált része gyakorta egy éven belül többször i s
megváltozik, így az eredeti beadvány elbírálása az új helyzet kapcsán már okafogyottá válik .
Éppen ezért a jogállami működés fenntartása és a jogbiztonság megteremtése érdekébe n
szükséges az eljárás lefolytatására határid őt előírni .
Annak érdekében, hogy a jogszabály által el őírt ügyintézési határidők a gyakorlatban is
betartásra kerüljenek, a törvénymódosítás bevezeti az alkotmánybírói tisztségt ől való
megfosztás jogintézményét, mint az Alkotmánybíróságban betöltött tagság megszűnésének új
esetét . Ez a szankció arra az esetre alkalmazható, ha az alkotmánybíró alkotmányos, illetve
Abtv-beli kötelezettségét (így különösen az eljáró tanács tagja az ügyintézési határidőre
vonatkozó szabályokat) megszegi .

Részletes indokolás

1. §

Az Országgyűlés, a Kormány, és egyes közjogi méltóságok által kezdeményezett
alkotmánybírósági eljárások mielőbbi lezárása érdekében 90 napos, az eljárási szempontból
sürgősen lefolytatandó vizsgálatok (alkotmányjogi panasz elbírálása, mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése, hatásköri összeütközés megszüntetése )
esetére 60 napos, az utólagos normakontroll esetére pedig 120 napos határid őt ír elő a
törvénymódosítás. A határidők meghosszabbítására egy alkalommal van lehetőség .
Amennyiben az alkotmánybíró kötelezettségeit – így az ügyintézési határid őt – nem tartj a
be, a megfelelő eljárásban alkotmánybírói tisztségétő l megfosztható.

2. §

A törvénymódosítás a jogszabály kihirdetését követő 8 . napon történő hatályba lépésre tesz
javaslatot. A folyamatban lév ő ügyekben való alkalmazhatóságra azért van szükség, mert a
már beadott kérelmek gyakran évek óta döntésre várnak az Alkotmánybíróságnál .
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Ti	

országgyű lési képviselő

képviselői önálló indítvány

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten - a Házszabály 85 . § (2) bekezdés d) pontja alapján - benyújtjuk az
Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi XXXII. törvény módosításáról készített
törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2010 . szeptember

Tisztelettel :

Dr yüre Csaba
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