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Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a
téma szerint hatáskörrel rendelkező Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter úrnak

"Mikorra várható, hogy korrigálják a Polgári Perrendtartás szabályait? "

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Igazságügyi Bizottság május 14-i ülésén miniszter úr úgy fogalmazott mások mellett az én
kérdésemre válaszolva az új Polgári Perrendtartás kapcsán :
„Amikor a peres ügyek előkészítésére gondoltunk, akkor a formanyomtatványo k
bevezetésével segíteni akartunk . Úgy gondoltuk, hogy egy jól megfogalmazott
formanyomtatvány kitöltése tulajdonképpen könnyebbséget jelent az állampolgár számára .
Még azt is hozzátettük, hogy akinek gondja van, tulajdonképpen el tud menni egyrészt a
bírósági panasznapra, másrészt a kormányhivatalnál is segítenek kitölteni . Mi ezzel segíteni
akartunk. Az egy más kérdés, hogy a bírók hogyan, milyen szőrszálhasogató módon nézik ,
hogy hogy van az és mint van az . Azt gondolom, hogy középen van az igazság . Maradjunk
ennyiben, de nekem ez az érzésem . Még hagyunk egy kis időt ennek a dolognak. Én nem
akarok ártani, eszem ágában nincs . Tehát nyilván olyan megoldás kell, amely jó, és amely a z
állampolgárok joghoz való hozzájutását segíteni tudja . De kis időt muszáj hagyni, mert a bíró i
gyakorlatot is meg kell nézni, velük is le kell ülni, és ha szükséges, azt gondolom, a z
Igazságügyi Minisztérium nem fog ellenállni, hogy egy jobb megoldás irányába menjünk . ”
Ennek alapján a minisztérium nyitott az Polgári Perrendtartás korrekciójára annak érdekében ,
hogy a perindítás lehetőségének ne legyenek leküzdhetetlen adminisztratív akadályai az
igazságukat keres ő magánszemélyek, illetve jogi képvisel őik számára . Mivel azonban a
perindítás formai okokból való megnehezülése veszélyezteti a jogbiztonságot, szükségesne k
látszik a problémák minél gyorsabb megoldása.

Kérdezem ezért Miniszter urat :

1. Mikor kívánja a minisztérium megkezdeni a Polgári Perrendtartással kapcsolato s
tapasztalatok értékelését?

2. Mely szervezeteket kívánja bevonni ebbe a folyamatba, milyen módon kívánj a
biztosítani az érintettek véleményének figyelembe vételét ?



3 . Mikorra várható a Polgári Perrendtartás korrekciója a tapasztalatok alapján ?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2018 . május 23 .

Tisztelettel :

Demokratikus Koalíció
Arató Ger .. : y
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