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Dr. Lukács László György képvisel ő úr részére
Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képvisel ő Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő Dr. Lukács László György (Jobbik) „Mennyi iratot tud elolvasni egy
kirendelt védő, és mennyit lehet neki?” című , K/3023 . számú írásbeli kérdésére az alább i
tájékoztatást adom .

Az igazságügyi miniszternek a hatalommegosztás elvének megfelel ően nem lehet feladata a
független bíróságok működésébe való beavatkozás és ennek mentén az ítélkezési gyakorla t
egységesítése sem, tekintettel a bírói függetlenség Magyarország Alaptörvényében lefektetet t
elvére és az ítélkezési gyakorlat egységesítésének a bíróságok szervezetér ő l és igazgatásáról
szóló 2011 . évi CLXI . törvényben (továbbiakban : Bszi.) szabályozott rendjére .
Mindazonáltal a tárca a jogszabályokban előírt feladatának megfelel ően a jogi szabályozás
utólagos hatásvizsgálata céljából elemzi a bíróságok joggyakorlatát, hogy összevesse a
szabályozás idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal . Fentiekből következően az
igazságügyi tárca csak „nem reprezentatív” információkkal rendelkezik a véd ők
irattanulmányozását hátrányosan korlátozó gyakorlattal kapcsolatban . Ugyanez mondható el
az ügyvédek általi jelzések vonatkozásában is . Ugyanakkor nem a miniszter, hanem a Bszi .
szerint a bírósági kollégiumok és a Kúria alapvet ő feladata, hogy a bíróságok gyakorlatá t
figyelemmel kísérje .

A Kúria az ítélkezési gyakorlat aktuális kérdéseinek vizsgálatát joggyakorlat-elemz ő
csoportok keretein belül végzi, a vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente ,
a joggyakorlat-elemz ő csoportok vizsgálati eredményéről készült jelentések pedig
nyilvánosak, a http://www.lb.hu/hu/joggyakorlat-elemzo-csoportok-osszefoglaloi címen
mindenki számára elérhetőek .
A Kúria elnöke a 2013 . évre vonatkozó parlamenti beszámolójába n
(http://www.parlament .hu/irom40/00637/00637.pdf) a Kúria 2014 . évi szakmai célkitűzése i
között határozza meg egy olyan joggyakorlat-elemz ő munkacsoport felállítását, melynek fő
fókusza a védő i jogok vizsgálata a bírósági eljárásban . A munkacsoport készülő jelentésében
minden bizonnyal érinteni fogja a Képvisel ő Úr által a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő
részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002 (III .30.) IM rendelet kapcsán
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felvetett problémát. Felhívom Képviselő úr figyelmét ugyanakkor arra, hogy a Bszi . 27 . § (2 )
bekezdése alapján a Kúria kollégiumvezetője vagy az ítélőtábla elnöke indítványozhat csupán
jogegységi eljárást .
Tekintettel a hatalommegosztás elvére, és arra a tényre, hogy az igazságszolgáltatás önáll ó
hatalmi ág, felhívom Képvisel ő úr figyelmét arra, hogy a Kormány tagjainak feladat- é s
hatásköréről szóló 152/2014 (VI.6.) Korm. rendelet 82. § (7) bek . e) pontja értelmében az
igazságügyi miniszter „mindössze” arra jogosult, hogy az ítélkezési gyakorla t
egységességének biztosítása érdekében javaslatot tegyen jogegységi eljárás indítványozására ,
és mindezt annak keretében, ha a jogi szabályozás utólagos hatásvizsgálata céljából folytatot t
elemzései során tár fel olyan problémát, mely az ítélkezési gyakorlat egységesítését kívánj a
meg .

Érzékelve ugyanakkor a Képvisel ő úr kérdésében felvetett problémát, a védelemhez való jo g
esetleges csorbulásának veszélyét, tiszteletben tartva ugyanakkor a bíróságok függetlenségét ,
arra hívom fel Képviselő Úr figyelmét, hogy az eltérő ítélkezési gyakorlatot a megfelelő
szintű bírósági szervnél kell jelezni, amennyiben az a Kúria Bszi . szerinti, fent bemutatott
joggyakorlat-elemzése nyomán sem nyer orvoslást .

Budapest, 2015 . február 25 .

Tisztelettel :

Dr. Trócsányi László

Postacím: 1357 Budapest, Pf, 2 Telefon : (06 1) 795 9512 E-mail : miniszter@im .govhu



IGAZSÁGÜGYI MINISZTER

Iktatószám: VII-PF/3 4/2/201 5

Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnök e

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2.
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében – mint a téma szerint feladatkörre l
rendelkező miniszter – mellékelten megküldöm Dr. Lukács László György (Jobbik )
országgyűlési képviselő által benyújtott, „Mennyi iratot tud elolvasni egy kirendelt védő, és

mennyit lehet neki? "című, K/3023 . számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . február 25 .

Tisztelettel :

Dr. Trócsányi László

Postacím 1357 Budapest, Pf. 2 Telefon : (06 1) 795 9512 E-mali, miniszter@Im .gov.hu
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