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Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Igazságügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Mennyi iratot tud elolvasni egy kirendelt véd ő , és mennyit lehet neki? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt a kirendelt védők körében, hogy ismét emelkedet t
a kirendelt véd ő i óradíj . A kis segítség mellé, azonban rögtön nem várt ,jótev őre" tett szert a
kirendelt védői intézmény, egy olyan helytelen jogszabály értelmezés képben, amely a
kirendelt védő i díjhoz tartozó irattanulmányozási díjat érinti .

A gyakorlatra a szakmában rendszeresen tevékenyked ő volt kollégák hívták fel a figyelmet ,
azzal, hogy a jogszabálysértő rendszer ellen, már fellebbezéssel is éltek, azonban
szükségesnek látszik a jogszabály alkotójának is határozott álláspontjáról számot adni .

A kirendelt védő irat tanulmányozási díját a 7/2002 . (III .30.) IM rendelet állapítja meg . A
rendelet vonatkozó szakasza szerint :

„ 6. § (7) A védőt erre irányuló indítványára a büntetőügy iratainak tanulmányozásáért
minden megkezdett 100 oldal irat után - függetlenül attól, hogy az ügyben hány terhelt
védelmét látja el, az iratokat hány alkalommal tanulmányozta, és hogy az iratokat helyette s
útján tanulmányozta-e - a kirendelt ügyvédi óradíj összege, de ügyenként összesen legfeljebb
a kirendelt ügyvédi óradíj harmincszorosának megfelelő összegű munkadíj illeti meg. A



munkadíj megállapításánál nem vehető figyelembe arról az eljárási cselekményről készített
jegyzőkönyv, amelyen a védő részt vett, továbbá olyan irat, amelyet a védő készített, vagy
önállóan, illetve csatolmányként nyújtott be . "

A jogszabállyal ellentétes joggyakorlat kezd azonban kialakulni Jász-Nagykun-Szolnok
megyében a Szolnoki Törvényszék állásfoglalása, ajánlása szerint . (Bár nehezen
határozható meg, mely szabályozási eszközt használta – vagy egyáltalán használhatott volna –
a Törvényszék és annak elnöke az ügyben) Ez alapján csak 100 oldalig hajlandó egy
alkalommal fizetni irattanulmányozási díjat . Sőt eddig ismerté vált álláspontja szerint 1 óra
alatt csak 100 oldalt lehet megismerni . Tehát egy ügyben az irattanulmányozásért csak végső
soron és összességében 5000 Ft . összeget fizet meg . A kialakult joggyakorlat ellen már a
védő i költségekre vonatkozó határozatok fellebbezése már megtörtént.

Továbbá azt is követniük kell a Járásbíróságoknak, hogy az állásfoglalásuk szerint egy ór a
alatt csak 100 oldal ismerhető meg, és az irattanulmányozás adminisztrációj ának rögzítéseko r
használt időkhöz fogják mérni .

Ez álláspontom szerint ellentétes a rendelettel, hiszen az tisztán rendelkezik a
megismerés módjáról és mértékéről, azaz időkorlát nélküli 100 oldal/kirendelt védői
óradíj.

Ráadásul ez a 100 oldal/1 óra megismerési korlát például érdekesen működhet (a contrario
értelmezéssel) abban az esetben, amikor a Bíróságnak kell megismernie az iratokatés több
ezer oldalas iratokból álló ügyben (talán éppen több fős büntető tanácsban, egyenként) rövid
időn belül tárgyalást tűz, akként, hogy a bíró rendelkezésre álló össze munkaidő sem fedi lea
megismeréshez általuk szükségesnek vélt 100 oldal/óra tempóval számolt id ő t .

Álláspontom szerint, a kialakult bírósági gyakorlat korlátozza a megismerhet ő iratok
terjedelmét, azáltal, hogy azok 100 oldalt meghaladó mértéke után már térítés nem jár .
Korlátozza a védelemnek az iratok megismeréséhez és a kirendelt védőnek az ezért
jogszabály szerint járó díjazásához való jogát összességében a „fegyverek egyenlőségének”
jogát is sérti .

Az IM rendelet a megismeréshez, így is egy ésszerű korlátot állít (30*100 oldal), tehát nem
feneketlen kút és éppen ezért végtelen kiadást generáló forrás az iratok megismerése . Az
egyes Törvényszékek által az irányításuk alá tartozó járásbíróságokon alkalmazott
joggyakorlat (amennyiben ezt több Törvényszék is követi) ésszer űtlen és szükségtelen
korlátozása a kirendelt védői jogoknak, amely aláássa az intézménybe vetett fonto s
közbizalmat, ráadásul a büntető perbeli egyik résztvevő olyan jogszabályellenes
beavatkozása, amely megingatja a pártatlan és független Bíróságba vetett elveket és csorbítj a
a tisztességes eljáráshoz való jogot is .

Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy ismert-e Ön előtt ilyen a
kirendelt védők irattanulmányozását hátrányosan korlátozó gyakorlat ?

Jelezték a korábban akár az ügyvédi kamaráktól, akár az ügyvédek részéről az ilyen
álláspontom szerint jogszabálysértő gyakorlatot?



Elfogadhatónak tartja-e a kialakult IM rendelettel ellentétes Törvényszéki jogértelmezést ?

Mikor és miként kívánja felhívni a figyelmet akár a Kúria akár az Országos Bírósági
Hivatalnál a jogszabálysértő gyakorlat abbahagyására?

Miként kívánja megakadályozni, hogy ilyen joggyakorlattal avatkozzon bele az ügyben eljár ó
bíróság a „fegyverek egyenlőségének” elvébe a kirendelt védőnek és vádlottnak hátrányosan ?

Budapest, 2015. február 9 .

Tisztelettel :

D . u ács László György
Jobbik


	page 1
	page 2
	page 3

