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HACK PÉTER

A 2002. évi I. törvény (novella) hatálybalépése

egyértelmûen visszalépést jelent a büntetôeljá-

rási jog reformjában. Míg az 1998. évi XIX. törvény

(új Be.) a reform eredeti koncepciójával egyezôen ki-

fejezetten progresszív változásokat hozott létre, addig

a novella az új kódex megalkotásának értelmét meg-

kérdôjelezô módon konzerválta az 1973. évi I. tör-

vényben (Be.) szabályozott eljárási rendet. Tekintet-

tel arra, hogy a Be. hatályos szabályainak megalkotá-

sa – a benne található korszerû garanciális elemek el-

lenére is – rendôrállami korszakban készült, a novel-

la megalkotásával a fokozatosan jogállamivá váló eljá-

rási jognak azokat az elemeit erôsítették meg, ame-

lyek a jogállammal ellentétes tradíciókra épültek.

A rendszerváltást követôen a büntetôeljárás szabá-

lyozását tekintve két út nyílt meg a jogalkotó elôtt.

Az egyik lehetôség a joganyag folyamatos korszerûsí-

tésének útja a hatályos törvény módosításával. Mivel

1990 óta számos jogterületen jól mûködött ez a gya-

korlat és a büntetôeljárási törvény is mindmáig –

ugyan számos módosítással – hatályban van, magya-

rázatra szorul, hogy miért a másik lehetôséget, az új

kódex megalkotását választotta a törvényhozó.

Az új törvény megalkotásának szükségességét a

Be. szabályozási elveit meghatározó kormányhatáro-

zatban találhatjuk, amely nyolc pontban sorolta fel

azokat az elveket, amelyek az új törvény megalkotá-

sát meghatározzák. A koncepció rögzítette a követke-

zôket. „1. A büntetôeljárásban a jelenleginél jobban

kell érvényesülnie a feladatok elkülönítése és ezen

belül a funkciómegosztás elvének. Tisztán el kell ha-

tárolni a rendôri, ügyészi és bírói teendôket. 2. Olyan

eljárást kell kialakítani, amelyben – legalábbis az alap-

típust tekintve – érvényesül az a tétel, hogy a bün-

tetôjogi felelôsség kérdése a közvetlenség elvének

tiszteletben tartásával a tárgyaláson dôl el, és amely-

ben a mainál erôteljesebben érvényre jut a kontradik-

tórius elv, ezen belül pedig a felek rendelkezési joga.

3. A társasbíráskodás elvét továbbra is fenn kell tarta-

ni, de a mai szabályozáshoz képest szélesíteni kell az

egyesbíró jogkörét. 4. Az alapjogok védelmében a tár-

gyalást megelôzô szakaszban is meg kell teremteni az

egyes eljárási cselekményeknél a bírói közremûkö-

dést. 5. A jogorvoslati rendszert akár a három-, akár a

négyszintû bírósági szervezet keretében úgy kell ki-

alakítani, hogy biztosítani lehessen a kétfokú rendes

jogorvoslat igénybevételének lehetôségét. 6. A bün-

tetôeljárás során szélesíteni kell a sértett igényérvé-

nyesítési lehetôségeit és eljárási jogosítványait. Meg-

felelô korlátok között meg kell engedni, hogy a sér-

tett pótmagánvádlóként járhasson el. 7. Az alaptípus-

nak tekintendô eljárás mellett – ahol a tárgyalás do-

minál – ki kell alakítani az egyszerûsített eljárásokat,

amelyek megfelelô alkalmazása lehetôséget ad az

ügyek differenciált elbírálására. 8. Az eljárási reform

sikerének érdekében az igazságügyi szervezeti jog

szabályozási területére esô problémákat (ülnökrend-

szer, védôi kirendelés) meg kell oldani.”1

A koncepció meghatározását követôen az igazság-

ügy-miniszter által megalakított, a kodifikációt elôké-

szítô bizottság 1997 júniusában adta át a kész javasla-

tot a miniszternek. A bizottság „az 1994-ben elfoga-

dott, a szaklapokban, értesítôkben közzétett, ismert

koncepció alapján”2 dolgozta ki a javaslatot. A széles

körben ismert koncepcióval szemben kezdetben nem

fogalmazódtak meg szakmai ellenérvek. Nyilvánvaló,

hogy az elfogadott elvek korszerûbbé, hatékonyabbá,

(ha a kidolgozott egyszerûsítô jogintézményeket meg-

felelôen alkalmazzák) gyorsabbá, a nemzetközi nor-

máknak megfelelôbbé tehették volna az eljárásokat.

Így azután érthetô, hogy senki nem volt, aki ezekkel a

törekvésekkel vitába szállt volna. Mire a koncepcióból

javaslat született, már számos ellenérv megfogalmazó-

dott. A Legfôbb Ügyészség féltette az ügyészséget at-

tól, hogy mind a nyomozásban, mind a tárgyaláson nö-

vekvô munkaterhet nem tudja elviselni, a nyomozó

hatóságok attól tartottak, hogy csökkennek jogosítvá-

nyaik, a Legfelsôbb Bíróság tartott a tárgyalások elhú-

zódásától és számos helyen szerette volna megtartani

az egyfokú jogorvoslati rendszert.3

Utólag látható, hogy a törvényjavaslatot támogatók

hibát követtek el, amikor alábecsülték ezeket a kriti-

kákat. Mindenekelôtt hiba volt alábecsülni azoknak

a politikai érdekérvényesítô képességét, akik ezeket

a kritikákat megfogalmazták. Hiába gondolták ugyan-

is a javaslat támogatói, hogy a büntetôeljárás szabálya-

inak megalkotásakor elsôdlegesen annak az évi több

százezer állampolgárnak a szempontjait kell figyelem-

be venni, akik az eljárás alanyává válnak mint sértet-

tek, tanúk vagy terheltek. Ezzel a tömeggel nehéz

volt megismertetni az új törvény elônyeit, hiszen a

kormányzat és a javaslatot támogató politikai erôk a

törvényt mint szûken vett szakmai ügyet kezelték és

nem mint jogállami vívmányok összességét. Így aztán

az a néhány ezer bíró, ügyész és nyomozó, aki okkal

vagy ok nélkül úgy gondolta, hogy az új törvény meg-

nehezíti az életüket, sikerrel szállhatott szembe az el-

járási rendet korszerûsítô törekvésekkel.

Az új Be. kétségtelenül a korábbi szokások meg-

változtatására késztette volna a jogalkalmazókat. Év-

tizedek óta bevett, szinte generációról generációra

öröklôdött gyakorlatokon kellett volna változtatni. 

A szakmai rutin és kapcsolatrendszer jelenleg sikert

jelentô elemeihez képest az új törvény vitathatatla-

nul nagyobb szerepet szánt a szakmai ismereteknek,



az igényes és színvonalas munkavégzésnek és a krea-

tív, kezdeményezô jogalkalmazói szemléletmódnak.

Könnyen belátható, hogy ez sokakat megijesztett, de

még azokat is szkeptikussá tette a reformmal szemben,

akik valószínûleg meg tudtak volna felelni a megnöve-

kedett szakmai követelményeknek, de a megszokás

hatalma és kényelme erôsebb volt, mint a megújulás-

ban rejlô kihívás.

Ha áttekintjük, hogy az 1998. évi XIX. törvény el-

fogadása óta a hatályos Be.-ben bekövetkezett válto-

zások hogyan válogattak az új Be. rendelkezései kö-

zül, látható, hogy az új törvénybôl többnyire a ható-

ságoknak kedvezô elemek beemelése történt a hatá-

lyos szabályozásba. Így bekerültek a törvénybe a kü-

lönösen védett tanúkra vonatkozó rendelkezések,4 az

úti okmány elvétele,5 a zár alá vétel és a biztosítási in-

tézkedés hatóságoknak kedvezô új szabályozása.6

A hatóságok helyzetét könnyíti a fedett nyomozókra

és az együttmûködô gyanúsítottakra vonatkozó sza-

bályok bevezetése,7 a vádemelés elhalasztása lehetô-

ségének kiszélesítése.8 (Kétségtelenül történt néhány

olyan módosítás is, amely a felek helyzetét könnyíti,

így például a hatóság iratairól készített másolatokra

vonatkozó szabályozás9 vagy a lakhelyelhagyási tila-

lom szabályait módosító rendelkezések.10)

Érdemes azonban áttekinteni, milyen rendelkezé-

sek nem kerültek bevezetésre 1998 óta, holott nem

igényeltek volna különösebb szervezeti átalakítást az

igazságügy rendszerében és különösebb költségkiha-

tással sem jártak volna. Mindmáig nem lépett érvény-

be a pótmagánvád intézménye,11 a képviselôkre és a

segítôkre vonatkozó rendelkezések,12 a tanú érdeké-

ben eljáró ügyvéd intézménye,13 amely semmilyen

többletmunkát vagy költséget nem okozott volna a

hatóságoknak. Nem kerültek be a hatályos szövegbe

a nyomozás és az elôzetes letartóztatás két-, illetve há-

roméves objektív határidôi sem.14 Hiába keressük az

1998 óta bekövetkezett módosítások között a közjegy-

zôi vagy ügyvédi irodában, továbbá egészségügyi in-

tézményben végzett házkutatás,15 illetve az ugyanitt

végrehajtott lefoglalás,16 vagy a terhelt és a védô kö-

zötti írásos kommunikáció lefoglalásának tilalmára vo-

natkozó rendelkezéseket.17 A sort még lehetne foly-

tatni. Az itt említett törvényhelyek a jelenleg hatályos

Be. szerkezetének megbontása nélkül bevezethetôk

lettek volna. Sokat elárul a jogalkotási folyamat mö-

gött meghúzódó törekvésekrôl az, hogy éppen ezek a

rendelkezések nem fértek bele az 1998 óta megszüle-

tett számos novella egyikébe sem. Ennek egyetlen

magyarázata, hogy mindezek a lépések oly módon nö-

velnék a jogállami garanciákat, hogy azzal az ügyben

eljáró hatóságok dolgát némileg nehezítenék.

Az új törvény megalkotói elmulasztották egyér-

telmûvé tenni a szakma és a közvélemény elôtt,

hogy a nemzetközi normáknak is eleget tevô, kor-

szerû jogállami jogalkalmazás magasabb követelmé-

nyeket állít a nyomozók, az ügyészek és a bírák elé,

mint a szocialista jogalkalmazás rendôrállami gyakor-

lata. Ha az új követelmények egyértelmûen megfo-

galmazódtak volna, akkor az igazságügyi reform ke-

retében bekövetkezett státusz- és fizetésrendezés

ezekkel az új követelményekkel együtt jelentkez-

hetett volna, és mind az érintettek, mind a közvéle-

mény számára világossá vált volna, hogy az igazság-

szolgáltatás költségvetési támogatásának növelése

színvonalasabb és hatékonyabb igazságszolgáltatást

eredményez.

Hibának bizonyult az új Be. és az ítélôtáblákra vo-

natkozó rendelkezések kormányzati cikluson átnyú-

ló hatályba léptetése. Ez a körülmény lehetôvé tette

a reformot ellenzôk megszervezôdését és ezen ke-

resztül a reform megfékezését. Mindezt anélkül,

hogy a kérdésrôl igazi szakmai vita folyt volna. Ennek

híján nem tisztázódott az a kérdés, miért helyes, ha

a szervezetek a saját igényük szerint alakítják az eljá-

rási rendet ahelyett, hogy a korszerû jogállami eljárá-

si rendhez alakítanánk az azt végrehajtani képes, op-

timális méretû és mûködésû szervezetet.18 A nyilvá-

nos vita rávilágíthatott volna arra is, hogy tekinthetô-

e a büntetô igazságszolgáltatás a benne részt vevô ha-

tóságok „magánügyének”, ahogyan az az elmúlt évti-

zedekben Magyarországon történt, vagy az eljárási

rend kialakításakor figyelembe kell venni azok szem-

pontjait is, akik nem hatósági minôségben vesznek

részt az eljárásban.

A büntetôeljárás korszerûsítésnek ellenfelei, akik

a 2002. évi I. törvény támogatóiként jelentek meg,

legalább két kérdésben adósak maradtak a válasszal.

Egyrészt meg kellene indokolni, hogy az új Be.-bôl

kihagyott reform jelentôségû elemek nélkül hogyan

lehet biztosítani a szakmailag a mainál színvonala-

sabb, a jogállami követelményeknek megfelelô eljá-

rási rendet. Másrészt meg kellene magyarázni, mibôl

táplálkozik az a hit, hogy pusztán a nyomozók, ügyé-

szek és bírók számának és fizetésének emelésével

gyorsítani lehet az eljárásokat és növelhetô azok ha-

tékonysága.

Figyelemre méltó, hogy miközben 1990 óta

mindhárom kormányzat prioritásként kezelte a he-

lyi bíróságok megerôsítését, a helyi bíróságok elôtt

egy évnél hosszabb idô óta folyamatban lévô ügyek

aránya az 1991-es 3,85%-ról 2000-re már 37,65%-ra

emelkedett.19

Tekintettel arra, hogy a 2002. évi I. törvény ered-

ményeként a büntetôeljárások rendje nem tér el az

1973 óta hatályban lévô törvény által kialakított gya-

korlattól, a jelenlegi helyzet konzerválja a régi gya-

korlat minden hátrányát és korlátját.
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A novella három ponton roppantotta meg legvi-

lágosabban az új Be. koncepcióját. Az elsô a nyomo-

zás szerepe és az ügyész feladata a nyomozás során. 

A második a tárgyalás kontradiktórius jellegének

csökkentése. A harmadik a jogorvoslati rendszer.

Azzal, hogy az új Be. a nyomozás irányítását az

ügyészre bízta, kísérletet tett arra, hogy a nyomozá-

sok szakszerûségét biztosítsa. Jelenleg ugyanis azzal

az ellentmondással kell szembesülni, hogy míg az

igazságszolgáltatási reform keretében növekedtek a

bírákkal és az ügyészekkel kapcsolatos szakmai köve-

telmények (a korábbi kétéves fogalmazói idô három-

ra emelkedett, a törvény bevezette a korábban nem

kötelezô egyéves titkári idôt, a bírák esetén az ezt kö-

vetô kinevezés határozott idôre – három évre – szól),

addig az ügyek kimenetelére döntô befolyással ren-

delkezô nyomozók kapcsán a szakmai követelmé-

nyek meglehetôsen hézagosak. Nem ritka, hogy a

vizsgálók nem rendelkeznek még rendôrtiszti fôisko-

lai végzettséggel sem. Így azután érthetô, hogy olyan

abszurd helyzetek alakulnak ki, mint az egyik vidéki

nagyvárosban, ahol a törvényes zálogjoggal élô bérbe-

adók ellen több esetben sikkasztás gyanújával indí-

tottak nyomozást, egészen addig, amíg egy ügyvéd

meg nem mutatta a vizsgálóknak a hatályos Ptk. ren-

delkezéseit, amelyrôl – mint kiderült – korábban

nem hallottak.

Ezen a helyzeten két módon lehet változtatni. 

A jogszabályokban szigorú szakmai követelményeket

lehetne támasztani a rendôrökkel szemben. Ebben az

esetben lényegesen növelni kellene a fizetéseket is,

hogy a pálya vonzza és megtartsa a diplomás rendôr-

tiszteket. Ezen az úton minimum öt, de inkább tíz év

alatt lehet eljutni oda, hogy az ügyeket vizsgáló nyo-

mozók kivétel nélkül szakmai képzettséggel rendel-

kezô rendôrtisztek legyenek. Ennél gyorsabb válto-

zást ígért az új Be. megoldása, amely a nyomozások

ügyész általi irányítását vezette volna be.20 Ez a

konstrukció egyidejûleg emelhette volna a nyomozá-

sok szakmai színvonalát, hatékonyabbá tehette volna

azokat, növelve annak esélyét, hogy a vádemelés

eredményeként megszületô ítéletekrôl visszajelzést

kapjanak a nyomozók.

Az ügyészség ily módon megnövekedett munka-

terhét mérsékelte volna a vádemelés mellôzésének

intézménye21, a vádemelés elhalasztásának kibôvített

esetei22 és az ügyész tárgyaláson való jelenlétének

eseteit csökkentô rendelkezések23. Ugyancsak csök-

kenthetik az ügyészi munkaterheket a külön eljárá-

sok új szabályai, különösen a távollévô terhelttel

szembeni eljárások24 és a tárgyalásról lemondás szabá-

lyai25 (amennyiben jól élnek vele).

Inkább elvi,26 mintsem gyakorlati jelentôsége van

a tárgyaláson a felek általi kikérdezés lehetôségének.

Tekintettel arra, hogy az ügyek nagy többségében az

ügyész nincs jelen a tárgyaláson, amúgy is ritkábban

fordulhatna elô, hogy a vádlott és a tanúk kihallgatá-

sa a felek által történjen. Ebben a körben kompro-

misszumként elképzelhetô, hogy a 2001. évi I. tör-

vény által az új Be. 295. §-ában lehetôvé tett fakul-

tatív kikérdezés néhány éves gyakorlati tapasztalata

után lehetne visszatérni az 1998. évi XIX. törvény

eredeti – a felek általi kikérdezésre épülô – rendelke-

zéséhez.

A harmadik terület a jogorvoslatok kérdése. Az

új Be. kétfokú rendes jogorvoslatot vezetett volna

be, amit azonban a novella eltörölt, és fenntartotta

az egyfokú rendes jogorvoslatot. Meggyôzôdésem

szerint a kétfokú jogorvoslat nem szükségképpen

növelte volna az eljárások idôtartamát. A reform

fontos, a jogorvoslati eljárással együtt vizsgálandó

része a hatásköri szabályozás megváltoztatása. A he-

lyi bíróságokon jelentkezô elmaradások egyik leg-

fontosabb oka ezen bírósági fórumok túlterheltsé-

ge. Mivel az 1992. évi LXIX. törvény a Be. 25. § g)

pontját hatályon kívül helyezte, nagyszámú, vi-

szonylag bonyolult vagyon elleni bûncselekmény

került a megyei bíróságok hatáskörébôl a helyi bí-

róságok hatáskörébe. Az új Be., szembesülve a ki-

alakult helyzettel, ezeket az ügyeket ismét a me-

gyei bíróság hatáskörébe utalta volna, ezzel lénye-

gesen tehermentesítve a helyi bíróságokat.27 Annak

elkerülésére, hogy az így megnövekedett elsôfokú

ügyterhelésû megyei bíróságoktól a másodfokra ju-

tó ügyek ne terheljék tovább az amúgy is túlterhelt

Legfelsôbb Bíróságot, kézenfekvônek látszott az

ítélôtáblák bevezetése.

A koncepció szerint a táblák a helyi bíróságnál in-

duló ügyek harmadfokú, a megyei bíróságnál elsô fo-

kon induló ügyek másodfokú fórumai lettek volna.

A Legfelsôbb Bíróság a megyei bíróságok elsôfokú

hatáskörébe tartozó ügyeiben harmadfokú fórum lett

volna.

Az új Be.-ben a másodfokú eljárást érintô leglé-

nyegesebb változás az lett volna, hogy kiszélesíti a

másodfokú bíróság reformációs jogkörét. Az elsôfokú

bíróság ügydöntô határozatát megalapozatlanság ese-

tén „a másodfokú bíróság általában nem helyezi ha-

tályon kívül, hanem – akár bizonyítás útján is – maga

küszöböli ki a megalapozatlanságot”.28

Könnyen belátható, hogy minél kevesebb ügy ke-

rül vissza megismételt elsôfokú eljárásra, annál

könnyebben birkóznak meg az elsôfokú bíróságok a

hatáskörükbe tartozó ügyekkel. Amikor a novella a

hatásköri szabályokat módosította29 és változatlanul

széles körben meghagyta a másodfokú bíróság

kasszációs jogkörét, akkor lényegében konzerválta a

helyi bíróságok túlterheltségét.
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A Legfelsôbb Bíróság kivonása az ítélkezésbôl az-

zal az abszurd következménnyel járt, hogy a reform

tíz éve alatt mindössze a Legfelsôbb Bíróság megket-

tôzôdését könyvelhetjük el látványos eredményként.

Ez pedig a szervezetek hatékony mûködtetésével ép-

pen ellentétes döntés; nem véletlen, hogy az élet

minden más területén éppen a szervezetek fúzió-

jának lehetünk tanúi. A bírósági rendszer kárvallott-

jai, a helyi bíróságok és az azok eljárásaiban érintett

több százezer állampolgár érdekei egyértelmûen az

1998-as törvény rendelkezéseinek helyreállítását in-

dokolják.

Míg az új Be. számos progresszív javaslatának

megtorpedózása, illetve a bevezetés halogatása mö-

gött többnyire az önös érdekeiket érvényesítô ható-

ságokat látjuk, az óvadék esetében más a helyzet. Ezt

az intézményt politikai megfontolásból nem lehetett

mindeddig hatályba léptetni. Érdekes, hogy 2001-

ben szinte ugyanazokkal az érvekkel utasították el az

óvadék bevezetését, mint 1987-ben, amikor elôször

folyt vita alkalmazásáról.30 Az óvadék bevezetésének

határozatlan idôre való elhalasztása szakmai érvekkel

nem indokolható. Ugyanakkor hiba lenne túlzott vá-

rakozásokat fûzni az óvadék intézményéhez. Vélemé-

nyem szerint az igazán fontos változás az, hogy az elô-

zetes letartóztatás egyeduralmát oly hosszú idô után

megtörte a törvény.31 A lakhelyelhagyási tilalom és a

házi ôrizet különbözô fokozatai végre lehetôvé teszik

a bíró számára, hogy ne csupán a letartóztatás vagy

szabadlábra helyezés alternatívái közül válasszon, ha-

nem egy viszonylag széles skálán találja meg a szük-

séges és elégséges kényszerintézkedést. Ha ez a ská-

la bôvül az óvadék intézményével, az tovább javíthat

a helyzeten, de ezen a területen az igazi nagy fordu-

lat már megtörtént.

A 2002-ben megválasztott parlament vélhetôen

változtatni fog a büntetôeljárási törvényen. Erre opti-

mális megoldást jelenthetne, ha a törvény 2003. janu-

ár 1-jei hatálybalépését legkésôbb 2003. július 1-jéig

elhalasztják, és a rendelkezésre álló idôben (még

2002 ôszén) módosítják a 2002. évi I. törvénnyel mó-

dosított 1998. évi XIX. törvényt oly módon, hogy az

új Be. progresszív, a jogállamiság érvényesülését elô-

mozdító elemeit újra visszahelyezik a törvénybe. Az

így nyert idô elégséges lehet ahhoz is, hogy a buda-

pesti Ítélôtábla és Fellebbviteli Fôügyészség mellett

létrejöjjön még legalább két tábla és fôügyészség.
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FARKAS ÁKOS

I.Az 1998. évi XIX. törvénynek már a születése

sem volt egyszerû. Az 1990-es évek elejétôl a

büntetôjogászok, a bíróságok és az ügyészségek kö-

zött egyetértés volt a büntetôeljárási reform szüksé-

gességében, amit a 2002/1994 (I. 17.) kormányhatáro-

zat is megerôsített.

Az ördög a részletekben bújik meg, szól a népi

bölcsesség, és ez a kodifikáció során is igaznak bizo-

nyult. Az 1995-ben elindult jogszabály-elôkészítés

két részbôl állt. Az elsô fázisban a kodifikációs bizott-

ság néhány tagjából és az IM szakértôibôl álló szû-

kebb grémium alapozó munkát végzett. Meghatároz-

ta az új Be. szerkezetét, felvázolta az eljárás menetét

és ehhez igazodva fokozatosan megfogalmazta a tör-

vénytervezet rendelkezéseit. A szöveg a viták során

és az egymást követô fejezetek rendelkezéseinek

tükrében már ebben a szakaszban – a munka termé-

szetébôl adódóan – sok változáson ment keresztül. 

A jelentôsebb nézetkülönbségek azonban a „nagy bi-

zottság” ülésein bontakoztak ki. Ezek az eltérések az

egész eljárási struktúrát érintették. A törvénytervezet

az eredeti koncepció alapján csökkenteni kívánta a

nyomozás és növelni a tárgyalás szerepét, amelyben

az angolszász ügyféli per egyes elemeinek jelentô-

sebb szerepet szánt, meg kívánta változtatni a jogor-

voslati rendszert, a személyi szabadság és az emberi

jogok védelme érdekében létre kívánta hozni a nyo-

mozási bíró intézményét. Az alapgondolat kivitelez-

hetôségét támogatta az 1990-es évek elején az Igaz-

ságügyi Minisztérium által a bírák körében végzett

közvélemény-kutatás eredménye is, amely szintén a

nyomozás és a tárgyalás struktúrájának módosítása

iránti igényt fejezte ki.

A törvénytervezet a nyomozás és az ügyészi sza-

kasz közötti kapcsolat meghatározásánál a német Bp.

által követett modellt vette mintául, amely az ügyészt

jelöli ki a nyomozásért felelôs hatóságnak, ezzel

együtt irányítási jogot biztosít számára a nyomozó

hatóságok felett. Ez az elképzelés mind az ügyészség,

mind a rendôrség részérôl éles kritikát váltott ki. 

A nyomozó hatóságok eddigi önállóságuk jelentôs

korlátozásától, míg az ügyészség a megnövekedett fe-

lelôsségtôl tartott, s ez utóbbi úgy érezte, ehhez hiá-

nyoznak a személyi, anyagi és technikai feltételek.

Ez aztán öszvérmegoldáshoz vezetett, amely magán

viselte a hatályos modell és az elképzelt megoldás je-

gyeit. Tehát az ügyész nyomoz, nyomoztat, de a

rendôrség önállóan is nyomozhat. Igaz, az ügyész uta-

sítási joga változatlan maradt.

A sok vitát kiváltó másik megoldás a felek általi ki-

kérdezés rendszere volt. Az eredeti elképzelés a

tárgyaláson lefolytatott bizonyítást érdemi bizonyítás-

sá kívánta alakítani, megszüntetve azt a mai napig élô

(nem csak magyar) gyakorlatot, amely a tárgyalást a

nyomozás anyagának reprodukálására korlátozza. En-

nek érdekében a tárgyalás alapvetô szabályává a már

az 1896. évi XXXIII. törvénycikk (I. Bp.) által is is-

mert, felek általi kikérdezést tette, amely az ügyész

és a védô aktív szerepére helyezi a hangsúlyt, korlá-

tozva ezzel a bíró inkvirensi szerepét. A megszokás

nagy úr, a kialakult bírósági tárgyalásvezetési szerep-

tôl nehéz elszakadni. A kodifikációs bizottsági ülése-

ken a bírói testület delegáltjai nem támogatták külö-

nösebb lelkesedéssel a tisztán felek általi kikérdezés

rendszerét. A kompromisszumos megoldás szerint a

tárgyalás a felek általi kikérdezésen alapul, de a tár-

gyalást vezetô bírónak joga van átvenni a kérdezést.

Nem volt határozott, részletekbe menô elképzelés

a fellebbezési rendszerrel kapcsolatban. Annyi világos

volt, hogy a négyfokú bírósági rendszerhez a legjob-

ban a kétfokú fellebbezés illeszthetô. Mivel azonban

az ezzel kapcsolatos tapasztalatok hiányoztak, hiszen

az elmúlt csaknem ötven évben a háromfokú bírósá-

gi rendszer, a kétfokú eljárás, illetve az egyfokú fel-

lebbezés rendszere honosodott meg, többen kétel-

kedtek az új struktúra megvalósíthatóságában.

A törvénytervezet minden koncepcionális kétely

ellenére elkészült. Sokak szerint elsietetten, anélkül,

hogy a szakma széles körben alaposan megvitatta vol-

na, aminek eredményeképpen kiérlelt szöveg kerül-

hetett volna a parlament elé. Ezek után talán nem

véletlen, hogy a szakma, pontosabban a szakmai szer-

vezetek (rendôrség, ügyészség, bíróság) nem érezték

magukénak a tervezetet. Kétségtelen tény, hogy az új

Be. a kodifikáció harmadik, egyben a Horn-kormány

utolsó évében erôltetett menetben készült, azzal a

céllal, hogy még az 1998. évi választások elôtt tárgyal-

hassa a parlament, így a szakmai viták során történô

finomításra nem maradt elég idô. Ezt a hiányt a bi-

zottsági és a parlamenti üléseken sem lehetett pótol-

ni. Mindennek ellenére egy vállalható törvényhozói

produktum került kihirdetésre a Magyar Közlönyben. 

II. Ami azonban a kihirdetést követô jogalkotás so-

rán történt, az az új büntetôeljárási törvény koncepci-

ója mellett elkötelezett sok büntetôeljárási jogászt el-

bizonytalanított. Elôször akkor, amikor az Orbán-kor-

mány az állítólagos magas költségek miatt lemondott

a már felállított ítélôtáblákról és ezzel egy idôben a

törvény hatályba lépését – az 1999. évi CX. törvény

171. §-ával, az eddigi törvényalkotási technikák szerint

szokatlan módon – 2000. január 1-jérôl 2003. január 1-

jére tolta ki. Túl hosszúnak tûnt az idô, és a szakem-

ber számára túl bizonytalannak a törvény jövôje.

Ezt az érzést csak erôsítették a jelenleg hatályos,

1973. évi I. törvény novelláris módosításai, amelyek-
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ben többnyire az új Be. jogpolitikai szempontból fon-

tos rendelkezéseit inkorporálták, ha némi módosítás-

sal is. Ez történt például az 1998. évi LXXXVII. tör-

vénnyel is, melynek középpontjában a tanúvédelmi

és a fedett nyomozóra vonatkozó rendelkezések áll-

tak, de több ponton érintették a kényszerintézkedé-

seket is. Vagy a már említett 1999. évi CX. tör-

vénnyel, amely az apróbb részletszabályok mellett

bevezette az új Be.-bôl már ismert tárgyalásról való

lemondást és a távollévô terhelttel szembeni eljárást,

és a törvényesség érdekében új, rendkívüli perorvos-

latként a jogorvoslatot és a jogegységi eljárást. Az új

törvényekkel párhuzamosan számos kritika érte az új

Be. egyes rendelkezéseit, egyebek között a tárgyalá-

si rendszert. Úgy tûnt, e folyamat végére az új Be. el-

vetélt reformkísérletté, legfeljebb jogtörténeti elem-

zések tárgyává válik. Sokan már temetni kezdték. Az-

után jött egy újabb csavar. A törvényhozó a 2002. évi

I. törvény rendelkezéseivel az 1973. évi I. törvény (a

hatályos Be.) új rendelkezéseit visszaültette az új Be.

szabályai közé, ezzel együtt annak rendelkezéseit

több tekintetben is megváltoztatta, módosította vagy

kiegészítette. Így az új Be. hatálybalépése belátható

közelségbe került, az eredeti elképzeléstôl azonban 

– bár kétségtelen, hogy a módosítások egy részének

jótékony hatása is volt – jelentôs mértékben eltávolo-

dott. A novella 309 paragrafusa a 607 paragrafusból ál-

ló új Be. legnagyobb részét érintette.

III. A törvény átalakítása két szinten érhetô tetten.

Az elsô a törvény alapkoncepcióját és az eljárásban

részt vevôk jogait nem érintô kiegészítések, változta-

tások, módosítások, amelyek célja a törvény pontosí-

tása, egyértelmûvé tétele. Ebbe a körbe tartoznak

például a védôi meghatalmazás benyújtásával, az idé-

zéssel szembeni mulasztás következményeivel, a

tanú, a terhelt kihallgatásával, a tanúvédelemmel, 

a szakértôvel kapcsolatos rendelkezések, az államti-

tok és a szolgálati titok megismerésével, a titkos adat-

szerzéssel, a zárt láncú távközlô hálózat útján történô

tárgyalással kapcsolatos rendelkezések. Az új Be. lét-

rehozásakor ezt a finomító, csiszoló munkát a feszített

határidôk mellett nem lehetett elvégezni. A második

szinthez olyan, a törvény alapkoncepcióját érintô ren-

delkezések tartoznak, mint a tárgyalási rendszer, a

jogorvoslati rendszer és ezzel összefüggésben a hatás-

köri és illetékességi szabályok változása.

A törvény eredeti intenciója a kétfokú jogorvosla-

ti rendszer bevezetése volt. Ehhez a megoldáshoz

igazodott a hatáskör szabályozása, amely a megyei

bíróság kompetenciájába tartozó bûncselekmények

körét jelentôsen bôvítette. Ez lehetôvé tette, hogy

a jelentôsebb súlyú bûncselekményekben az ítélô-

tábla és a Legfelsôbb Bíróság járhasson el. Ezt a

rendszert a 2002. évi I. törvény alkotói már nem kí-

vánták követni, így a megyei bíróság hatáskörét is

szûkebbre vonták. A hatályos rendszerhez való

visszatérésnek két motívuma is volt. Az egyik a ha-

gyományok hiánya, hiszen – mint említettem – a

magyar igazságszolgáltatás hosszú évtizedek óta az

egyfokú fellebbezésre épül. A másik a Legfelsôbb

Bíróság szerepének az újragondolása. A legfelsô bí-

rói fórum feladata jelenleg kettôs: ítélkezik (rendes

és rendkívüli perorvoslati fórum) és elvi irányítást

folytat. Az utóbbi években azonban megfigyelhetô

egy olyan, a Legfelsôbb Bíróság által is támogatott

törekvés, amely e testület feladatát kizárólag az elvi

irányításban látja, s emellett az ítélkezés már túlzott

terhet jelent. A táblabíróságokkal kapcsolatos kon-

cepcióváltás is ezt igazolja. Az eredeti öt ítélôtábla

helyett az egy szem Országos Ítélôtábla is ennek a

gondolatnak a jegyében született 1999-ben (CX. tör-

vény). Ez alapvetôen a Legfelsôbb Bíróság munká-

jának kettéosztását volt hivatva lehetôvé tenni. Míg

a Legfelsôbb Bíróság az elvi irányító maradna, addig

az ítélôtábla a legfôbb fellebbezési fórummá válna.

Ennek az elképzelésnek a finomított – ám lényegét

tekintve nem módosult – változata jelent meg a

2002. évi I. törvényben, amely a másodfokú határo-

zatok egy viszonylag szûk köre esetén – a kényszer-

intézkedés elrendelésérôl, megszüntetésérôl, a

kényszerintézkedések tartamának egy évet megha-

ladó felülvizsgálatáról, valamint a másodfokú eljárás-

ban hozott olyan nem ügydöntô határozat ellen,

amellyel szemben az elsôfokú eljárásban fellebbe-

zésnek lenne helye – tette lehetôvé a fellebbezést

az ítélôtáblához, ha másodfokon a megyei bíróság

járt el, illetve a Legfelsôbb Bírósághoz, ha a másod-

fokú bíróság az ítélôtábla volt.

Koncepcióváltás figyelhetô meg a fiatalkorúakat il-

letô bíráskodással kapcsolatban is. Az utóbbi évtize-

dekben fiatalkorúakkal szemben kizárólagos illeté-

kességgel a megyei bíróságok (Fôvárosi Bíróság)

székhelyén mûködô helyi bíróságok (PKKB) járnak

el. Ezek a fiatalkorúak elleni büntetôjogra és eljárás-

ra szakosodott bírói fórumok, a fiatalkorúak szellemi,

életkori, érzelmi, pszichikai sajátosságainak ismereté-

ben felkészülten tudnak az ehhez a korosztályhoz tar-

tozó elkövetôk büntetô ügyeiben ítélkezni. Ez nincs

másképp más országokban (Ausztria, Németország,

Franciaország stb.) sem. A jogalkotó Magyarországon

arra az álláspontra helyezkedett, hogy minden helyi

bíróság rendelkezik azokkal a sajátos szakmai és em-

beri képességekkel és ismeretekkel, amelyek az

ilyen ügyek elbírálásához szükségesek. Ez az elkép-

zelés szemben áll az európai tendenciákkal, hiszen

ezen a területen éppen a specializálódás, illetve a di-

verzió – a büntetô útról való elterelés – térhódítása fi-

gyelhetô meg.
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Visszalépés történt a tárgyalási rendszerrel kapcso-

latban is. Az új Be. – ha kompromisszumokkal is – a

felek általi kikérdezés rendszerét vezette be mind a

vádlott, mind a tanú esetén. Az ügyféli tárgyalási

rendszernek ezt az elemét a jogalkotó azzal az opti-

mizmussal ajánlotta, hogy a rendelkezés összhangban

van azzal az általános szabállyal, hogy a bíróságnak to-

vábbra is feladata a tényállás valósághû megállapítá-

sa, és ennek érdekében – ha az ügy teljesebb felde-

rítését tartja szükségesnek – hivatalból is elrendelhe-

ti az új bizonyítás felvételét, illetôleg a bizonyítás

megszerzését. A 2002. évi I. törvény ehhez képest

növelte a bíró bizonyításban játszott szerepét és kivé-

tellé tette a felek általi kikérdezést, amely az ügyész,

a vádlott és a védô indítványára, a tanács elnökének

engedélyével – amit mérlegelés után vagy megad,

vagy nem – a tanú, illetve a szakértô kihallgatására

korlátozódik. Ezt sokan úgy értékelik, mint a hagyo-

mányokhoz való túlzott bírói ragaszkodás eredmé-

nyét, a konzervativizmus megnyilvánulását, a bírói

lobbi gyôzelmét, illetve a védôi és ügyészi passzivitás

oltárán tett újabb áldozatot.

Kétségtelen tény, hogy az inkvizitórius hagyomá-

nyokon nyugvó eljárási rendszerekbe nehéz beil-

leszteni az ügyféli per elemeit, ha hiányzik a szak-

mai egyetértés. Azonban még a konszenzus is ke-

vés, ha az eljárási rendszer elemeit nem sikerül dog-

matikailag megalapozni és súrlódásmentesen egy-

máshoz illeszteni. Ez ugyanis egy idô után vissza-

rendezôdéshez vezet. Ezt két ország példája is iga-

zolja. Az egyik Olaszországé, ahol 1989-ben új, az

angolszász mintára készült, az ügyféli per elveire

épülô eljárási törvény váltotta fel az 1930-ban alko-

tott erôs inkvizitórius hagyományokon nyugvó bün-

tetô perrendtartást, a Codice Roccót. Az új törvény

a tárgyaláson lefolytatott bizonyítást az ügyész és a

védelem feladatává tette, egyben megszüntette a bí-

róság elôzetes iratismeretét, valamint a nyomozás

során, illetve más büntetôeljárásban keletkezett ira-

tok felolvasásának a jogát. A törvény azonban mind-

ezek ellenére az anyagi (materiális) igazság felde-

rítését tûzte ki célul, amit a bíróság feladatává tett,

tehát az eljárás célját és a bíróság döntésért viselt fe-

lelôsségét érintetlenül hagyva vezette be a felek ál-

tali bizonyítást, viszont kivette az ehhez szükséges

eszközöket a bíróság kezébôl. Ezt az ellentmondást

az olasz alkotmánybíróság korrigálta az 1990-es

években. Döntéseivel a bíróságnak korlátozás nél-

kül biztosította azt a jogot, hogy akár a nyomozás,

akár más büntetôeljárás során keletkezett iratokat a

tényállás felderítése érdekében felolvashassa, így a

tárgyalás részévé tegye. Tehát az inkvizitórius eljá-

rásból ismert elemeket csempészett vissza a bünte-

tô perrendtartásba.1

A másik példa Németországé, ahol a sokszor módo-

sított 1877. évi német büntetô perrendtartás (StPO)

már régóta ismeri a felek általi kikérdezés intézmé-

nyét (Kreuzverhör-StPO 239. §), amely az ügyész és

a vádlott által indítványozott tanúk és szakértôk ki-

hallgatására korlátozódik, és a bíróság az ügyész és a

védô együttes kérelmére engedélyezi. A bíróság te-

hát nem mérlegelhet az engedély megadásánál. Ezt

a jogintézményt azonban igen ritkán alkalmazzák.

Ezt a jelenséget egyrészt annak tudják be, hogy mi-

vel az anyagi igazság kiderítése és a büntetôjogi fele-

lôsség eldöntése a bíróság feladata, ezért inkább tá-

maszkodik a saját koncepciója által lefolytatott szak-

értôi vagy tanú általi bizonyításra, mint a felekére,

másrészt – ebbôl következôen – annak, hogy az

ügyész és a védô kényelmesebbnek tartja a passzivi-

tást.

Mindkét példából látható, hogy amíg az úgyneve-

zett materiális igazság kiderítése, a tényállás valóság-

hû felderítése a büntetôeljárási bizonyítás alapvetô

célja, melynek a bíróság a letéteményese, addig a fe-

leknek a bizonyításban játszott aktív szerepe vagy

visszaszorul, vagy csaknem elenyészik.

Feltételezhetôen a magyar bírói kar ezen érvek

alapján helyezkedett arra az álláspontra, melynek

eredményeképpen az új Be. a módosítás folytán a né-

met megoldásnál is szûkebb körre korlátozta a felek

általi kikérdezés lehetôségét, hiszen a bíróságnak

ennél a döntésnél mérlegelési lehetôséget biztosított.

Ezek után feltehetô, hogy a törvény hatálybalépését

követôen Magyarországon sem ez lesz a leggyakrab-

ban alkalmazott büntetôeljárási rendelkezés.

IV. Az 1990-es évek elejének kriminálpolitikája a

büntetôeljárás egyszerûsítésének és gyorsításának kö-

vetelménye mellett a jogállamiság és az emberi jogok

fontosságát hangsúlyozta. Ez a hatályos Be. módosí-

tásai és az új Be. kodifikálása során is irányadó volt.

Az 1990-es évek közepétôl azonban Magyarországot

is elérte az USA-ban és Nyugat-Európában tért hódí-

tó represszív kriminálpolitika szele. Ennek lényege,

hogy az eredményes bûnüldözés érdekében a bûnül-

dözô hatóságoknak több jogot és eszközt kell biztosí-

tani, a terhelti és a védôi jogokat pedig lehetôség sze-

rint meg kell kurtítani. Ez praktikusan azt jelentette,

hogy azokat az emberi jogi standardok minimuma fe-

lé kell közelíteni. Ennek eredményeként jelent meg

a magyar büntetôjogban a középmértékû büntetés in-

tézménye és szigorodtak a büntetési tételek. A bün-

tetôeljárási jogba pedig beépültek a titkos nyomozá-

si eszközök kiterjedt alkalmazására lehetôséget bizto-

sító törvényi rendelkezések, a nyomozó hatóságoknak

biztosított széles körû adatkezelési jogok, amelyek a

magánszféra fokozott ellenôrzését tették lehetôvé

anélkül, hogy a hatóságok hatékony civil kontrollját
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megteremtették volna. De ide sorolhatók a tanúvé-

delem különbözô formái, a feltehetôen bûncselek-

ménybôl származó vagyon feletti rendelkezés korlá-

tozása. Az új Be.-ben is jelen vannak ezek a sajátos-

ságok, amelyek beleillenek az európai tendenciákba.

Ami azonban visszalépésként értékelhetô, az a védô-

nek a nyomozást alakító aktív, viszonylag széles körû

jogokat élvezô szerepének korlátozása, hiszen a ren-

delkezés szerzett, meglévô jogokat kurtít. A hatályos

Be. 1989-ben történô módosítása a védô jelenléti,

iratismereti, kérdezési jogát a tisztességes eljárást

szem elôtt tartva jelentôs mértékben bôvítette. Ez le-

hetôséget adott arra, hogy a bizonyításban érdemi,

alakító szerepet játszhasson. Ezt a szerepet a rep-

resszív kriminálpolitikai törekvések felerôsödésével

átértékelte a jogalkotó. Ennek jegyében korlátozták

például a védô gyanúsítotti kihallgatáson való jelen-

léti jogát kizárólag a védence kihallgatásán történô je-

lenlétre, illetve a tanúkihallgatás esetén arra a tanúra,

aki védencével kapcsolatosan tesz vallomást. Az új

Be. ezeket a módosításokat megtartva azonban már a

védô kérdezési jogát vette el és a kérdés feltételének

indítványozására szûkítette, ami az 1989. évi módosí-

tásokat megelôzô állapothoz való visszatérést jelenti.

Ha visszalépésnek lehet is értékelni ezeket a vál-

tozásokat, nem tekinthetôk rosszabbaknak, kevésbé

jogállaminak, kevésbé alkotmányosnak, mint a nyu-

gat-európai megoldások, hisz a jogállami, a jogbizton-

ságot és az emberi jogokat biztosító garanciák és in-

tézmények rendelkezésre állnak. Ami ebben a folya-

matban szokatlan, hogy ezt az emberi jogi központú

változásoktól a represszív kriminálpolitikáig tartó var-

gabetût a magyar jogalkotás a rendszerváltozás alig

több mint tíz éve alatt írta le, ami a közbiztonság ol-

tárán tett áldozatnak is értékelhetô.

J E G Y Z E T

1. Alessandro HONERT: Der italienische Strafprozeß: die For-
tentwicklung einer Reform. Zeitschrift für dir gesamte Straf-
rechtswissenschaft, 106. Band, Heft 2, 1994, 427–448.

BODOR TIBOR

A z 1973. évi I. törvény – bár hatálybalépését kö-

vetôen több esetben módosították – szerkezeté-

ben és megoldásaiban lényegét tekintve nem válto-

zott. A nyugat-európai jogfejlôdés során kialakult per-

rendtartásoktól több vonása lényegesen különbözik.

Ilyenek a nyomozati szakban létezô bírósági jogkör vi-

szonylag szûk voltával szembeni szélesebb rendôrsé-

gi jogosítványok, a sértett szûk körû igény-érvényesí-

tési lehetôsége, az ügyek jellegétôl függetlenül vi-

szonylag egységes bírói eljárási forma elôírása. Ezen

alapvetô hiányosságokat felismerve 1991-ben megkez-

dôdtek az új büntetôeljárási törvény kidolgozásának

munkálatai, melynek során 1994-ben a kormány le-

fektette az elkészítendô új kódex legfontosabb elveit.

A 2002/1994 (I. 17.) kormányhatározat témánk szem-

pontjából lényeges feladatokat határozott meg.

„1.) A büntetôeljárásban a jelenleginél jobban kell

érvényesülnie a feladatok elkülönítése és ezen belül

a funkciómegosztás elvének, tisztán el kell határolni

a rendôri, ügyészi, bírói teendôket.

2.) Olyan eljárást kell kialakítani, amelyben – leg-

alábbis az alaptípust tekintve – érvényesül az a tétel,

hogy a büntetôjogi felelôsség kérdése a közvetlenség

elvének tiszteletben tartásával a tárgyaláson dôl el, és

amelyben a mainál erôteljesebben érvényre jut a

kontradiktórius elv, ezen belül pedig a felek rendel-

kezési joga. […]

7.) Az alaptípusnak tekintendô eljárás mellett –

ahol a tárgyalás dominál – ki kell alakítani az egysze-

rûsített eljárásokat, melyek megfelelô alkalmazása le-

hetôséget ad az ügyek differenciált elbírálására.”

Az új kódex megalkotói feladatként határozták

meg, hogy az a magyar eljárási jog bevált elemeinek

megôrzésére, a korábbi eljárásjogok újraélesztésre ér-

demes hagyományaira, a nemzetközi tendenciákra, a

Magyar Köztársaság által vállalt nemzetközi kötele-

zettségekre és mindazon társadalmi elvárásokra épül-

jön, amelyek az igazságszolgáltatással szemben meg-

fogalmazódtak. E feladatok figyelembevételével szü-

letett meg az 1998. évi XIX. törvény, melyet az Or-

szággyûlés elfogadott, azonban életbe léptetését el-

halasztotta. (Ennek okait, úgy érzem, nem e dolgozat

keretében kell vizsgálnunk.)

Nem vitás, hogy az új kódex hatálybalépésének el-

halasztása és az 1973. évi I. törvény vázlatosan meg-

jelölt hibái miatt szükségessé vált a jelenlegi eljárási

törvény módosítása. A jogalkotó e kényszert felismer-

ve az 1973. évi I. törvényt (Be.) több esetben módo-

sította, mely módosítások alapvetôen az 1998. évi

XIX. törvényben megfogalmazott korszerûsítések-

nek, módosításoknak a jelenleg hatályos eljárási tör-

vénybe való beépítését jelentették, vagyis azon társa-

dalmi elvárásnak igyekeztek megfelelni, hogy gyors,

olcsó és tisztességes legyen, ne csak az elkövetô, de

az áldozat jogait is fogalmazza meg.

E gondolataim megfogalmazásakor elsôsorban az

1999. évi CX. törvényben megvalósított változtatá-

sokkal és azok eredményeivel kívánnék foglalkozni.

E módosítások elsôdleges célja az eljárás egyszerû-

sítése volt új intézmények bevezetése mellett. Új

intézményként jelent meg a lakhelyelhagyási tila-
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lom házi ôrizetben történô foganatosításának lehetô-

sége, az úti okmány elvételének szabályozása, a le-

foglalt tárgyak elôzetes értékesítésének lehetôsége,

kifogás és jogorvoslat a törvényesség érdekében és

a jogegységi eljárás szabályainak beiktatása. Té-

mánk szempontjából azonban lényegesebb azokra a

módosításokra koncentrálni, amelyek az eljárás egy-

szerûsítését célozták. Ilyen a puhatolás jogintézmé-

nyének bevezetése, ami lehetôséget ad a nyomozó

hatóságnak a korábbiakhoz képest kevésbé alaksze-

rû adatgyûjtésre. Az ügyészi szervezet tárgyalási

munkaterhének csökkentése érdekében lehetôvé

vált, hogy a helyi bíróság elôtt ügyészségi titkár kép-

viselje a vádat, lehetôvé vált, hogy a tanú a hatóság

engedélyével kihallgatás nélkül, írásban tegyen val-

lomást. A bírósági szakban megszûnt az a lehetôség,

hogy a vádlott vagy a védôje által – akár a bizonyítá-

si eljárás utolsó perceiben – elôterjesztett indítvá-

nyára kötelezô legyen más szakértô kirendelése, az

ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére lehet-

ségessé vált hirdetményi úton kézbesíteni a hivata-

los iratokat. Megszûnt a hatósági tanúk kötelezô al-

kalmazása, megjelent a bírósági titkár önálló dönté-

si jogköre, a bíróság elé állítás nyolcnapos határide-

je tizenöt napra nôtt, egyben lehetôvé vált alkalma-

zása a nyolc év szabadságvesztés büntetéssel fenye-

getett bûncselekmények esetén is. Bekerült a tör-

vénybe a tárgyalásról való lemondás és a távollévô

terhelttel szembeni eljárás.

E felsorolásból úgy tûnik, hogy a jogalkotó, felis-

merve az igazságszolgáltatás ellehetetlenült helyze-

tét, az 1999. évi CX. törvénnyel döntô lépést tett a

differenciált, de az alapvetô jogokat tiszteletben tar-

tó egyszerûsített eljárási formák megjelenése irányá-

ban. Az egyes egyszerûsítésekkel kapcsolatban fel-

vethetô lenne, hogy ezek majd minden esetben va-

lamely korábban meglévô jog korlátozása árán való-

sulnak meg. Ez azonban – ahogy a késôbbiekben ar-

ra utalni fogok – csak látszólagosan igaz, a törvényal-

kotó megfelelô garanciákkal bástyázta körül egysze-

rûsítô intézkedéseit. Noha a törvényben megfogal-

mazott változások 2000. március 1. napján életbe lép-

tek, korántsem állítható, hogy a hozzájuk fûzött re-

ményeket beváltották, illetve alkalmazásuk során ne

merültek volna fel lényeges – a jogalkalmazókat

megosztó – gondok.

A korábban megjelölt egyszerûsítô intézkedések

közül nem kívánok foglalkozni a Be. XVII/A. fejeze-

tében foglalt Eljárás a távollévô terhelttel szemben

címmel megjelölt módosítással, mivel az e fejezetbe

foglalt eljárás gyakorlati alkalmazása a jogalkalmazó

számára annyi és oly mértékû problémát vet fel,

amely egy önálló dolgozat keretében lenne csak ki-

fejthetô.

Vizsgáljuk tehát elôször a titkárok önálló feladat-

körének megjelenését az eljárási törvényben. Az

ügyészségi titkár vádképviseleti joga az ügyészségi

munkateher csökkentése szempontjából lényeges

lehet, azonban az eljárásra, annak egyszerûsítésére

érdemi kihatással nincs. A bírósági titkárok feladat-

körének meghatározásakor a törvényalkotó igyeke-

zett megfelelô gondossággal eljárni és a titkár jogkö-

rébe olyan feladatokat utalni, amelyek ugyan csak

kivételesen jelentik az ügy érdemi elbírálását, azon-

ban a bíró munkaterhét csökkenteni képesek – no-

ha nem vitás, hogy az eltelt idôszak alatt e témakör-

ben a bírósági titkárnak a tárgyalás mellôzésével ho-

zandó határozatok megalkotására való feljogosítása

tekinthetô lényegesnek. E módosítással kapcsolat-

ban felvetôdhet az az észrevétel, hogy a Be. 352. §

(5) bekezdése lényegében az ügy érdemi eldöntésé-

nek lehetôségét utalja a titkár jogkörébe, noha az

ítélkezés feladata klasszikus megközelítésben kizá-

rólag a bíró jogköre volt.

Ez az ellenérv azonban nem helytálló, mert ha

megnézzük az 1973. évi I. törvény magánvádas eljá-

rásra vonatkozó rendelkezéseit, láthatjuk, hogy a

személyes meghallgatás megtartásának jogával és ott

az eljárás megszüntetésének lehetôségével a bírósági

titkár, sôt a jogi végzettséggel nem rendelkezô ülnök

már korábban is élhetett. Ugyanakkor a tárgyalás mel-

lôzésével hozandó határozat rendes bírósági útra tere-

lésének lehetôsége – a tárgyalás megtartása iránti ké-

relem elôterjesztésével – megfelelô garanciát nyújt ar-

ra, hogy ha a döntés akár a vádlott vagy védôje, akár

az ügyész számára nem megfelelô, bíró bírálja el ér-

demben az ügyet. Álláspontom szerint tehát ez a mó-

dosítás az eljárás egyszerûsítését, az egyes eljárások

közti differenciálást úgy tette lehetôvé, hogy az alap-

vetô garanciális jogok nem sérültek. A következetes-

ség hiánya ezen a területen is számon kérhetô a jogal-

kotón, hiszen a Be. 186. §-ának az (5) bekezdéssel va-

ló kiegészítése a titkárnak lehetôvé teszi a Be. 170. §

(1) bekezdésének d–f.) pontjában meghatározott ok

miatt, valamint a büntethetôséget megszüntetô ok

fennállása esetén is az eljárás megszüntetését. Ugyan-

akkor a bírósági titkárnak nincs lehetôsége arra, hogy

a magánvádas eljárásban például két ügyet egyesítsen

vagy a személyes meghallgatást követôen önálló hatá-

rozatot hozzon. Következetlen a jogalkotó a bírósági

titkároknak a különleges eljárásban való részvételi le-

hetôségét illetôen is. Álláspontom szerint itt lényege-

sen szélesebb körû jogosítványok megfogalmazása

szolgálta volna az eljárás egyszerûsítését, gyorsítását,

anélkül, hogy a garanciális jogok sérültek volna.

Külön kiemelést érdemel a lakhelyelhagyási tila-

lom szabályainak újrafogalmazása, amely vitathatatla-

nul annak az európai jogfejlôdésnek a tükrözôdése-
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ként fogható fel, hogy a büntetôeljárás alá vont sze-

mély csak a lehetô legszükségesebb körben, erôteljes

garanciális szabályokkal körülbástyázott feltételek

fennállása esetén legyen személyi szabadságától a

legsúlyosabb formában megfosztva. Vagyis az elôze-

tes letartóztatás elrendelésének alkalmazása csak ab-

ban az esetben lehetséges, ha a szabadságelvonás e

formája arányban áll az alapos gyanút megalapozó

bûncselekmény jellegével és a bûncselekményre al-

kalmazható büntetéssel. Így tehát a személyi szabad-

ság korlátozásának enyhébb formája, a lakhelyelha-

gyási tilalom elrendelése – noha megköveteli az elô-

zetes letartóztatásnak a Be. 92. § (1) bekezdésében

meghatározott valamely oka fennállását – elegendô

lehet a bûncselekmény jellege, a gyanúsított szemé-

lyi körülményei, egészségi állapota, idôs kora vagy

családi körülményei alapján. E jogszabály-módosítás

látszólag teljes egészében figyelembe veszi az euró-

pai jogfejlôdés jelenlegi tendenciáit, eredményeit,

azokat építette a jelenlegi jogszabály keretei közé.

Különösen jónak tûnik a lakhelyelhagyási tilalom sza-

bályainak differenciált megfogalmazása, a házi ôrizet

megjelenése mint a lakhelyelhagyási tilalom egyik

formája. A problémák a Be. 99/B. § (3) bekezdésénél

kezdôdnek: e szabály szerint a házi ôrizet elôírásainak

megtartását a bíróság rendelkezésétôl függôen a rend-

ôrség folyamatos ôrzéssel, vagy – ha a terhelt hozzá-

járul – a mozgást nyomon követô technikai eszköz al-

kalmazásával ellenôrzi. A terhelt ugyanis akkor, ami-

kor a bíróság rendelkezik házi ôrizetérôl, nincs tisz-

tában a 2/2000. (II. 26.) IM–BM együttes rendelet 

7. §-ában írtakkal, miszerint „a házi ôrizet elôírásainak

ellenôrzése során felmerült bûnügyi költséget a rend-

ôrség elôlegezi, amelynek viselésére a Be. általános

rendelkezéseit kell alkalmazni”. E szabályozásból

ugyanis egyértelmûen következik, hogy a vádlott ké-

sôbbi bûnösségének megállapítása esetén a bûnügyi

költség – amely házi ôrizet esetén akár több millió fo-

rint is lehet – a vádlottat terheli, míg értelemszerûen

az elôzetes letartóztatás során keletkezô költségek

megtérítésének igénye soha, semmikor, egyetlen jog-

alkotó részérôl sem merült fel. Jelen esetben tehát

kérdésként vetôdik fel, hogy a vádlott számára nyil-

vánvalóan kedvezôbb kényszerintézkedés annak

függvényében alkalmazható-e, hogy a terhelt vagyo-

ni, jövedelmi viszonyai annak megtérítését lehetôvé

teszik-e, avagy a terheltet ki és milyen formában kö-

teles figyelmeztetni arra, hogy a lakhelyelhagyási ti-

lalom házi ôrizeti formában való elrendelése esetén

milyen költségekkel számolhat. Legjobb tudomásom

szerint a rendôrség a technikai eszközökkel való el-

lenôrzés feltételeivel nem rendelkezik, így jelenleg a

terhelt e formához hozzájárulni sem tud. Vélelmezem

azonban – annak alapján, ahogyan ez ismereteim sze-

rint néhány országban már mûködik –, hogy igencsak

jelentôs költségekkel lehet ezt az ellenôrzési formát

fenntartani. Erôsen kétséges, hogy ha és amennyiben

ezen költségek viselésére a terhelt kötelezhetô, az az

emberi jogi követelményekkel összeegyeztethetô

lenne, hiszen különbséget tesz a terheltek között va-

gyoni viszonyuk alapján. Ezt a problémát a Be. 217. §

(3) bekezdése nem oldja fel.

A Be. 99/D. §-sal való kiegészítése, vagyis az úti ok-

mány elvétele az elôzetes letartóztatás, ideiglenes

kényszergyógykezelés és lakhelyelhagyási tilalom el-

rendelésekor nyilvánvalóan azt a célt szolgálja, hogy

az eljárás alá vont személy külföldre utazása ily módon

is megakadályozható legyen. Az elôzetes letartóztatás,

illetôleg ideiglenes kényszergyógykezelés esetén –

miután a terhelt zárt körülmények között a hatóság

ôrizetében van – igen kevéssé valószínû, hogy a kül-

földre utazás vonatkozásában az útlevél megléte vagy

meg nem léte lényeges szempont lenne, hiszen ilyen-

kor útlevél birtokában is csak akkor tud külföldre

utazni, ha a hatóság ôrizetébôl megszökik. Az eljárás

szempontjából lényeges következménye a lakhelyel-

hagyási tilalom esetén van, illetve a 92/D. § (2) bekez-

dése esetén, amikor a terhelt nem áll kényszerintéz-

kedés hatálya alatt. Az úti okmány elvétele garanciát

jelenthet arra, hogy az eljárás alá vont személy legális

külföldre utazásával ne tudja kivonni magát az eljárás

alól. A törvényalkotó részletesen szabályozza is az el-

járás különbözô szakaszainak megfelelôen az útlevél

elvételére jogosult hatóságot, illetve annak feladatait.

Egy lényeges körülményrôl azonban nem szól a

jogalkotó. Mi történik akkor, ha a terhelt nem rendel-

kezik úti okmánnyal és vele szemben kényszerintéz-

kedést sem rendelt el a hatóság. Az (1) bekezdés ese-

tén nyilvánvaló, hogy a bíróság a kényszerintézkedés

elrendelésérôl értesíti a központi adatkezelô szervet,

az útlevelet pedig haladéktalanul megküldi a vissza-

vonás elrendelése érdekében az útlevélhatóságnak.

Azonban ha a terheltnek nincs úti okmánya, nincs

mit visszavonni. Felmerül a kérdés, hogy „vissza le-

het-e vonni” az útlevéllel nem rendelkezô személy

útlevelét. Ha abból indulunk ki, hogy e törvénymó-

dosítás célja az volt, hogy a hatóságok a törvényben

meghatározott feltételek fennállása esetén meg tud-

ják akadályozni az eljárás alá vont személy külföldre

utazását, vagyis ily módon is biztosítsák a terhelt ha-

tóságok elôtti megjelenési kötelezettségét, akkor azt

kell mondanom, az úti okmánnyal nem rendelkezô

személy útlevele is visszavonható, vagyis az erre fel-

jogosított hatóság az útlevélhatóság értesítésével azt

akadályozza meg, hogy ezen idô alatt a terhelt érvé-

nyes útlevelet szerezhessen. Ez azonban kizárólag jog-

értelmezés útján levont következtetés, nem pedig a

jogalkotó által megfogalmazott szabály.
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A módosítás egyik kiemelkedôen fontos elemének

tartom a Be.-nek a XII/B. fejezettel való kiegészíté-

sét, amely a jogegységi eljárás szabályait határozza

meg. Természetesen rögtön azzal kell kezdeni elmél-

kedésünket, hogy jogegységi döntés beillesztése az

1973. évi I. törvénybe kissé idegenül hat, hiszen ez az

eljárás koherensen az új eljárási kódex jogorvoslati

rendszerébe illeszkedik. Nyilvánvalóvá vált azonban,

hogy nem halasztható az új eljárási törvény hatályba

léptetéséig a Legfelsôbb Bíróságnak az ítélkezés egy-

ségesítése érdekében kifejtett tevékenysége. Az ál-

landó jogszabályi változások, a Büntetô törvénykönyv

rendszeres módosítása, új tényállások megjelenése, a

megváltozott társadalmi viszonyok az igazságszolgál-

tatás munkájában sok esetben lényeges és alapvetô

értelmezési problémákat vetnek fel, melynek során

az ország különbözô területein az egyes bíróságok

ugyanarra a problémára eltérô válaszokat adnak, sôt

nem egy esetben tapasztalhatjuk, hogy a Legfelsôbb

Bíróság eseti döntéseiben is egymásnak ellentmondó

álláspontok jelennek meg. Ebbôl következik, hogy a

Legfelsôbb Bíróságnak az ítélkezés egységesítéséért

kifejtendô tevékenysége ma az egyik legégetôbb

igényként vetôdik fel. Természetesen a táblabíróság

felállítását illetô csatározások, a jogorvoslati rendszer

átalakításával kapcsolatos halasztások, koncepcióbeli

eltérések eredményeként jelen pillanatban a Be. fent

idézett fejezete nem igazán érvényesülhet, hiszen a

Legfelsôbb Bíróság jelenleg elsôdlegesen ítélkezési

feladatait látja el, jogegységi döntéseinek száma vi-

szonylag alacsony. Néhány, már megszületett jogegy-

ségi döntésnél érzôdik, hogy annak meghozatalát a

Legfelsôbb Bíróság is sürgetônek érezte az adott

problémára, azonban a nagyfokú leterheltség miatt

nem állt rendelkezésre az egységes döntés kialakítá-

sához, kiérleléséhez szükséges idô. Ezért nem min-

den jogegységi döntés tekinthetô olyannak, amely az

alsóbb fokú bíróságok ítélkezésére nézve teljes körû,

egyértelmû, az adott problémakör valamennyi aspek-

tusát átfogja.

Az eljárás gyorsítása, egyszerûsítése érdekében a

jogalkalmazók körében nagy várakozás elôzte meg a

XVII/B. fejezet – lemondás a tárgyalásról – törvény-

be iktatását. E korszerû intézmény – amely az euró-

pai joggyakorlat irányába tett jelentôs lépésként is ér-

tékelhetô – hatálybalépése óta a gyakorlat nem vál-

totta be a hozzá fûzött reményeket. Ennek okát nem

a jogszabály elégtelen, pontatlan voltában látom, ha-

nem abban, hogy ezen eljárási forma meghatározó

szereplôje az ügyész. Ezért az ilyen eljárások száma a

hatálybalépés óta igen csekély, bár nem hiszem, hogy

e jogintézmény alkalmazására csak azokban az ese-

tekben volt lehetôség, amelyekben ténylegesen sor

került rá. Ezen ügyek rendkívül alacsony száma még

arra sem nyújt lehetôséget, hogy a jogalkalmazói gya-

korlat az alkalmazás törvényi kereteit kipróbálja, hol-

ott az eljárások gyorsítása a törvényi szabályozás ru-

galmasnak tûnô volta miatt igen hatékony eszköznek

ígérkezett. Miután a bíróság kizárólag akkor szerez

tudomást a vádlott vagy a védô ilyen irányú kezde-

ményezésérôl, ha az ügyész azt elfogadva indítványt

tesz, nehéz megmondani, hogy ezen eljárási forma

csendes haldoklásához mi szolgáltatja az okot. E kér-

dés feltárása nyilvánvalóan elsôsorban az ügyészség

feladata lenne.

Összességében elmondható, hogy az 1973. évi 

I. törvény többszörös, rendszeres módosítása, valójá-

ban az 1998. évi XIX. törvény lényeges elemeinek az

1973. évi I. törvénybe való beillesztése csak kis mér-

tékben érte el a kívánt eredményt. Létrejött egy

olyan eklektikus jogszabály, amelynek gyökerei a

megalkotás idôpontjára nyúlnak vissza, miközben a

korszerû, az európai joggyakorlat fejlôdési irányába

bekapcsolódó eljárásjogi megoldások ezen jogszabály-

ba való beillesztése nem történt és nem is történhe-

tett meg oly módon, hogy az a jogalkalmazók számá-

ra hatékony eszközt nyújtson.

TÚRI ANDRÁS

A z új Be. alkotói komolyan vettek: valamennyi

ügyész megkapta – így én is – az 1998. évi XIX.

törvény tervezetét. Az elmúlt években fôleg a bünte-

tôeljárás nyomozási szakaszában vettem részt, így elô-

ször e fejezet változását tekintem át.

A törvényjavaslatban, majd az elfogadott törvény-

ben a kodifikátor, utána a törvényhozó választott a

nyomozás lehetséges funkciói közül: az elsô és meg-

ismételhetetlen, önálló eljárási szakaszként mûködô

bizonyítás helyébe a vád elôkészítésének feladatát ál-

lította. Már e verzió felmerülése is felkorbácsolta a

kriminalisták indulatait: e megoldás nem illeszkedik

a magyar büntetôeljárás hagyományaiba, a nyomozás-

ban a bírósági bizonyítástól lényegesen eltérô lehetô-

ségek vannak, a bíró háttérbe szorul és tehetetlenül

nézi a tárgyalás eseményeit, az ügyészek és védôk

felkészületlenek e feladatra, a tárgyalások tervez-

hetetlenné válnak. Ilyen és hasonló megjegyzések

hangzottak el.

Az indulatok a bûnözésnek az elfogadás körüli

években tapasztalható extrém növekedésére hivatko-

zással tovább fokozódtak. Úgy tûnt, mintha a bûn-

megelôzési szempont lenne a kérdés. Mindezt akkor

vetették fel, amikor az eredményes bûnmegelôzés

két döntô tényezôje, a hatékony felderítés és az eljá-

rások idôszerûsége romlott.
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A rendszerváltás eredményeként megnyílt az út a

nem szocialista típusú büntetôeljárások helyszíni

megismerésére, így tapasztalatokat szerezhettünk a

miénktôl eltérô eljárásokról, azokról is, melyek a ter-

vezett processzuális elôírások keretei között mûköd-

nek. A beszámolókból nem lehetett arra következtet-

ni, hogy a bûnözés változásai a nyomozás szabályaival

kapcsolhatók össze. Akkor pedig mitôl tartunk, mi a

felcsapó szenvedély igazi oka? 

Elôször is a változástól való félelem. Ez minden

jogalkalmazó szervezetben megfigyelhetô. Az a jo-

gász, akinek alapvetô tevékenysége a mások által

végzett és írásba foglalt tevékenység szakszerûségé-

nek és törvényességének ellenôrzése volt, aki életé-

ben nem vett részt nyomozási cselekményben, vagy

– saját szakmámnál maradva – sosem tett mást a

tárgyaláson, mint az írásba foglalt vádhoz kötve ma-

gát azt fenntartotta, vajon hogyan fog megfelelni az új

feladatoknak? A félelem tehát részben a tapasztalat

hiányán alapul.

Másrészt már a nyomozásban felmerülnek olyan

problémák, amelyek éppen az eljárás objektivitását

befolyásolhatják. Az új szabályozásban azt várjuk el a

nyomozótól, hogy az igazat írja le a jelentésekben, ne

csak a valódit. Nem elég a tanú által elmondottak rög-

zítése, annak a tanú által értelmezett mondanivalót is

tükröznie kell. Eddig a tanú elolvasta az általa mon-

dottakat rögzítô jegyzôkönyvet, s kijavította (remé-

lem), ha a mondandóját írásba foglaló vizsgáló valamit

félreértett. Ám ez nem sikerült mindig tökéletesen.

„A királynôt megölni nem kell félnetek jó lesz…”

szöveg értelmezési lehetôségei jól ismertek. Hasonló

mondatok tömegével találkozom nap mint nap a

jegyzôkönyvekben. S ha több lehetôség kínálkozott

a leírt szövegbôl, az volt a jobbik eset, hiszen arra sar-

kallt, hogy a többértelmû nyilatkozatot tevôt újra

hallgassam meg. De mi van akkor, ha a nyomozó ma-

ga adott értelmezést? Az új szabályozásnak az eljárá-

si cselekmények formalizált rögzítését enyhítô ren-

delkezései tehát csak akkor érik el céljukat, ha egyre

kvalifikáltabb vizsgálók végzik ezt a munkát, s a vád-

elôkészítést végzô vizsgálók és az ügyészek között a

mainál fokozottabb együttmûködés alakul ki. (Errôl

az új Be. 165. §-a is rendelkezik.) Az elfogadott sza-

bályozás azonban az egyszerûsített rögzítést csak

megengedi, nem teszi kötelezôvé alkalmazását min-

den eljárásban.

Álláspontom szerint tudomásul kell venni, hogy a

vádelôkészítés módja a bûncselekmény súlyához és a

bizonyíthatóság bonyolultságához fog igazodni. A ki-

emelten súlyos bûncselekmények esetében megma-

rad az eddigi módszer: jegyzôkönyvben lesznek rög-

zítve a vallomások s a nyilatkozatok között észlelt

eltérések feloldása (például szembesítés útján) is. 

A másik véglet az igen enyhe megítélésû s egyszerû

bizonyítású, tettenéréssel indult ügyek kategóriája: az

ilyen bagatell ügyekben felesleges a nyomozás, a tet-

ten ért terheltet igen rövid idôn belül bíró elé kell ál-

lítani. A büntetés is csak bagatell lehet. Ettôl ez az el-

járás még nem válik közigazgatásivá: a bíró a Bünte-

tô törvénykönyvben büntetni rendelt magatartás

miatt alkalmaz joghátrányt. Büntetôjogi büntetés ez

akkor is, ha a mértéke nem súlyos. A törvényalkotó

dönthet a dekriminalizáció mellett, addig azonban

csak arra kell ügyelni, hogy a közigazgatási szankció

azokban az ügyekben, melyekben olyan cselekmé-

nyekrôl döntenek, melyek mindkét alakzata ismert,

ne legyen súlyosabb a büntetôjoginál. (Manapság et-

tôl eltérô esetek is elôfordulnak.)

A nyomozás új szabályozásának összhangban kell

lennie az Emberi jogok európai egyezményével és az

Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatával. Az

általam megismert eseti döntések nem mutatnak lé-

nyeges eltéréseket. A Findlay kontra Egyesült Király-

ság-ügyben1 1997. február 25-én kelt ítéletben jogsé-

relmet állapítottak meg azért, mert a katona ellen in-

dult büntetôeljárásban a rangidôs tiszt jelölte ki a

vádlóként és bíróként eljáró katonákat, akik mind-

annyian alacsonyabb rendfokozatúak voltak a kijelö-

lônél. „A bíróság függetlenségébe és pártatlanságába

vetett bizalom fennállása érdekében a látszatnak je-

lentôsége lehet” – említi a határozat. Az új Be. 477.

§-ában szabályozott parancsnoki nyomozás kelthet

olyan látszatot, hogy a nyomozó nem pártatlan. (Füg-

getlensége szóba sem kerülhet.) A nyomozó azonban

nem bíró, így e szabályozás sem tekinthetô olyannak,

mellyel sérülne az Emberi jogok európai egyezmé-

nye.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága eseti döntése-

inek megértése és adaptálása számtalan nehézséget

okozott már nekem és kollégáimnak, s úgy gondo-

lom, hogy ez még sokáig így marad. Az Eriksen kont-

ra Norvégia-ügyben2 például (talán fordítási vagy ki-

adványszerkesztési okból) nem sikerült egyértelmû-

en megállapítani, hogy a biztonsági intézkedés lejára-

takor alkalmazott bûnügyi ôrizet összefüggésben van-

e a még el nem bírált bûncselekménnyel, vagy a bí-

róság elbírálatlan bûncselekmény hiányában is elkép-

zelhetônek tartja a helyettesítô kényszerintézkedést.

A Van Mechelen és társai kontra Hollandia-ügyben3

az emberi jogi bíróság éppen a tisztességes bírósági

eljárás súlyos sérelmét állapította meg, s arra is utalt,

hogy a beszerzett terhelô bizonyítékok teljes körét az

Emberi jogok európai egyezményét sértô módon

használták fel a perszakban az elítéléshez. S Hollan-

dia megfeddésén túl mi következik ebbôl, mi a

„haszna” ebbôl a kérelmezônek a hazai jogban? 

A törvénysértôen elítélt terhelt elleni eljárást ezután
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megismétlik? A bûnügyekben tevékenykedô jogal-

kalmazó, így az ügyész ilyenkor – tapasztalva az „ab-

szolút hatályon kívül helyezési okot” – megismételt

eljárásért kiált. Ráadásul a citált eseti döntések koráb-

bi precedensekre hivatkoznak, s a nyilvánosságra ho-

zott indokolás nem is érthetô ezek nélkül. Távol van

még, amikor minden jogalkalmazó az asztalán fekvô

elektronikus végponton keresztül idegen nyelven

tudja és képes is olvasni a határozat hátterében levô

precedenst. A strasbourgi ítéletek adaptálása, úgy

gondolom, hosszú folyamat lesz: kiváló szakfordítók,

nagyszerû kompilátorok, gyakorlott szerkesztôk szük-

ségesek ahhoz, hogy a hazai jogban alkalmazandó kö-

vetelményeit mielôbb kellôen megismerjük.

1999-ben elhalasztották az új Be. hatálybalépését,

az ítélôtáblák felállítását,4 néhány szakaszt azonban az

1973. évi I. törvényt, illetve az új Be.-t módosító no-

vellákkal5 átemeltek a hatályos eljárási törvénybe. 

A változások a nyomozást is érintették, ezek az egy-

szerûsítés irányába hatottak.

A módosításokból kiemelendô a tárgyalásról való

lemondás intézménye, mely úgy teszi lehetôvé a bû-

nösségre kiterjedô beismerés „honorálását” – a koráb-

bi, gyakran szólamnak tûnô kijelentéstôl eltérôen –,

hogy annak valódi tartalma van. Többen felvetik a

kérdést: szabad-e „alkuba bocsátkozni” a terhelttel és

védôjével. Legtöbbször idôsebb kollégák fejtették ki

azt az álláspontot, hogy nem szabad. Szavuknak gyak-

ran súlyt ad beosztásuk és látszólagos kívülállásuk az

ilyen „képlékeny területen”. Részben ezzel magya-

rázom, hogy e jogintézmény nem terjedt el szélesebb

körben, holott számtalan ügyben lehetôség volt az al-

kalmazására.

A hatályba léptetett módosításokkal a büntetôeljá-

rás várhatóan egyszerûsödni és gyorsulni fog. Úgy hi-

szem, a nyomozás átalakítása, önállóságának radikális

csökkentése is az eljárás gyorsítását eredményezné

bevezetése esetén. Az eljárás gyorsítása viszont a ge-

nerális és a speciális prevenciót javítja. Az a tény,

hogy a morális elítélést már kiváltott magatartás elkö-

vetôjét röviddel a tett után elítélik, fokozottan vissza-

tartó hatású. Talán nem naivitás annak feltételezése,

hogy mindebbôl a bûnözés csökkenése következhet.

New Yorkban a nulla tolerancia elvének alkalmazása

játszott közre a bûnözés csökkentésében, nálunk a

felderítés fokozása és a toleránsabb eljárási lehetôsé-

gek hozhatnak esetleg eredményt.

Javítja-e az új Be. a bûnfelderítés esélyeit? Úgy hi-

szem, igen. A gyorsabb eljárás a hatóságokba vetett

bizalom fokozódásával járhat. Ha a sértettnek az álta-

la kezdeményezett büntetôeljárásban nem kell több-

ször megjelennie a hatóság elôtt, kárát röviddel az el-

követés után megtérítik, a tettes megbüntetése gyor-

san bekövetkezik, akkor fokozódik a hatóságok irán-

ti bizalma, a sérelmére elkövetett cselekmény nem

marad rejtve a hatóságok elôtt. Talán megváltozna az

a helyzet, hogy a regisztrált bûncselekmények száma

az összes elkövetettnek a harmada, negyede.6

A felderítés esélyei is javulnak néhány új eljárási

lehetôséggel. Érdemes kiemelni ezek közül a már

most is alkalmazható tanúvédelmi intézkedéseket, a

„vádalku” lehetôségét, azaz a büntetlenség kilátásba

helyezését.

Az új Be.-ben felvázolt néhány új intézmény azon-

ban álláspontom szerint késlelteti a jogerôs ítélet

meghozatalát, s a késedelem mértékét sem tudjuk

elôre megjósolni. Új feladata lesz a vádnak és a véde-

lemnek, hogy megtanuljon gazdálkodni a bizonyíté-

kokkal. Ez az ügyféli magatartás valóban megnehezí-

ti az eljáró bíró tárgyalást elôkészítô munkáját, a

tárgyalás tartamának tervezését. E tartam nôhet a bí-

róság elôtti párbeszédek következtében is. Hangsú-

lyozom azonban, hogy csak az összes eljárás töredé-

kében várható kontradiktórius tárgyalás. Az igazság-

szolgáltatás a bíróságok révén alapelvet nem sérti sem

a bagatell ügyek egyszerûsített eljárása, sem a lemon-

dás a tárgyalásról, sem a vádemelés elhalasztása. 

A jogszabályi változás az eljárás egyetlen szakában

sem járhat az idôszerûség jelentôs romlásával, a válto-

zásnak alapvetôen a javítás irányába kell hatnia. Ezért

megfontolandónak tartom a tapasztalatszerzés és a fé-

lelmek oldása érdekében, hogy a kontradiktórius el-

járást átmenetileg csak a tárgyalásra bocsátott ügyek

egy részében vezessék be – például az igazságszolgál-

tatás sérelmére elkövetett ügyekben, ahol úgyis

ügyészek nyomoznak, s tipikusan tárgyi bizonyíté-

kok, okiratok is felhasználhatók a bizonyításhoz –, és

a kísérleti ügyek tapasztalatainak birtokában szélesít-

sék e területet.

Az új Be. jogorvoslati rendszere körül is polémia

alakult ki. Vita folyt arról, hogy szükség van-e az íté-

lôtáblá(k)ra, s szabad-e a rendes jogorvoslati fokok

számát növelni. A táblák melletti érvekrôl már sokat

hallottunk, létjogosultságuk több irányból alátámasz-

tott, nem csupán eljárási elvekkel, hanem a legfel-

sôbb bírói fórum leterheltségével is indokolható.

A táblák létesítése azonban nem jár együtt szük-

ségszerûen a kétfokú rendes perorvoslat bevezetésé-

vel. Ennek megteremtésével kapcsolatban a kodifi-

kációs bizottságban is helyet foglaló Király Tibor aka-

démikus összefoglalta a bevezetés ellen és mellett

szóló érveket.7 Kiemelte az ellenérvek közül az eljá-

rások tartamának várható növekedését, és hozamként

jelölte meg azt, hogy kedvezô hatása lesz az ítélkezés

általános jogi színvonalára.

Az 1998-ban elfogadott büntetôeljárási törvényben

szabályozott harmadfokú eljárásban bizonyításnak

nincs helye, s a megindítás elôfeltétele döntôen ab-
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ban különbözik a rendkívüli felülvizsgálattól, hogy az

utóbbi iránya határozott: mindig az elítélt vádlott ja-

vára szól. Ezzel a büntetôeljárás legnagyobb veszélye,

az ártatlanul elítélés korrigálható. A harmadfokú eljá-

rásban ettôl eltérô igénye csak a vádnak lehet. Meg-

fontolandó azonban, mihez fûzôdik nagyobb érdek:

ahhoz, hogy a büntetôeljárások lehetôleg az elköve-

téshez közeli idôpontban – a prevenció, s mondjuk

ki, a retorzió (a társadalom védelme érdekében) mi-

nél hatékonyabb érvényesülése miatt – befejezôdje-

nek, vagy ahhoz, hogy a rendes jogorvoslati fórum-

ként beiktatott harmadfokú eljárással a két idôpont

még jobban eltávolodjon egymástól a jogszabálysértô

módon felmentett vádlottak elítélése érdekében. Ki-

rály Tibor a Legfelsôbb Bíróság által rendkívüli per-

orvoslattal vizsgált ügyek számát évi 500 körülire te-

szi.8 Ennek iránya azonban megoszlik, s csak egy ré-

sze irányul a terhelt ellen. Ezek szerint néhány tucat

ügynek a terhelt javára jogszabálysértô módon történt

eldöntése állítandó szembe az eljárások általános el-

húzódásával, hiszen a terhelt terhére történt döntés a

harmadfokú eljárás nélkül is orvosolható marad, s ez

a fontosabb.
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LÁNG LÁSZLÓ

Amidôn a szerkesztôség megtisztelô felkérésének

eleget téve megkísérlem felidézni, hogy az

1998-ban elfogadott büntetôeljárási törvény koncep-

ciója szerintem miért nem válhatott széles körben el-

fogadottá, két körülményt szeretnék elôrebocsátani.

Egyrészt ebben az írásban az emlékeimre hagyatkoz-

tam. Márpedig „…Amikor az ember képzeletében

egy szeretett lény vonásait igyekszik fölidézni, a múlt

annyi emléke merül fel, hogy ezeken az emlékeken,

mint könnyön át csak homályosan látja ôket.”1 Vala-

mennyi gondolat tehát igen szubjektív és bizonyos,

hogy sokban eltér mások emlékeitôl, s óhatatlanul

befolyásolják a kezdet óta eltelt évtized eseményei.

Másrészt „…a kodifikációs bizottságban nemcsak

azok a szakemberek kaptak helyet, akiket az igazság-

ügy-miniszter személyes kvalitásaikra figyelemmel

kért fel közremûködésre, hanem az úgynevezett »fô-

hatóságok« (Legfelsôbb Bíróság, Legfôbb Ügyészség,

Országos Ügyvédi Kamara, Belügyminisztérium)

képviselôi is, akik – érthetôen – már ebben a fázisban

szervezetük érdekeit igyekeztek érvényesíteni.”2 Jó-

magam ilyen „úgynevezett fôhatóság” (a Legfôbb

Ügyészség) képviselôjeként vettem részt a bizottság

tevékenységében.

Mihelyt a joghallgató az eljárásjogok tanulmányo-

zásába kezd, szinte nyomban találkozik azzal a jogtör-

téneti ténnyel, hogy az eljárásjog az anyagi jognál

jóval érzékenyebb a társadalmi-politikai változásokra.

E tétel igazolódni látszott az 1990-es évek elején, no-

ha az új büntetôeljárási törvény megalkotása nem a

korábbi társadalmi rendszer büntetôeljárási szabályait

elutasító tömegigényként, s nem is annyira szakmai

kívánalomként, hanem lényegében ideológiai elvá-

rásként jelentkezett,3 s ez a körülmény végül döntô

szerepet játszott abban a hányatott sorsban, amely e

törvénynek kijutott. 

Az új büntetôeljárás koncepcióját kidolgozók egy

olyan törvény képét vázolták fel, amely a hazai eljá-

rásjogi hagyományok közül az arra érdemeseket meg-

ôrizve igyekszik eleget tenni az Európa Tanács aján-

lásainak, az Emberi Jogok Európai Egyezménye kö-

vetelményeinek, a strasbourgi esetjog által kimunkált

és elfogadottá vált elveknek, s egyidejûleg számot vet

az itthoni realitásokkal is.

A koncepció alapvetése – a hozzám hasonló, a jo-

gi közélet eseményeit inkább csupán szemlélô, s nem

alakító jogalkalmazók számára mindenképpen – Ki-

rály Tibor professzor elôadásában4 (1993. január 25.)

jelent meg, amelyben gondosan elemezte mindazon

problémákat, amelyekkel a kodifikátor várhatóan

szembesül, jelezte azokat az alapvonalakat, amelyek

mentén haladni célszerû, végül óvott a sietségtôl,5 s

nyomatékosan hangsúlyozta a felkészülés és felkészí-

tés, valamint a nyilvánosság fontosságát a kodifikáció

folyamatában.6

A bölcs tanácsok ellenére a koncepció 1993 ôszére

elkészült tervezete – legalábbis a jogalkalmazók egy

része (bíróság, ügyészség) körében – szelet vetett. 

A bíróságok idegenkedve fogadták a nyomozásban

várható nagyobb szerepvállalást és aggodalommal a

„bizonyítás csak a tárgyaláson” elvét, s ami ebbôl kö-

vetkezik: a vádelôkészítés jelentôségének csökkené-

sét, valamint kiiktatásukat a bizonyítási eljárás veze-

tésébôl stb. Attól tartottak – és nem alaptalanul –,

hogy egyrészt olyan szerepbe kényszerülnek (nyomo-

zási bíró), amelyre nincsenek felkészülve, másrészt a
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fojtogató ügyteher miatt addig sem kedvezô idôsze-

rûségi mutatók további romlásától féltek. Az ügyé-

szek döbbenten olvashatták, hogy a „nyomozás ura-

ként” ôk adják a legitimációt a nyomozó hatóság te-

vékenységéhez, egyszerûbben szólva: a nyomozás el-

rendeléséhez, minden bizonyítási eszköz beszerzésé-

hez, továbbá valamennyi eljárási kényszerintézkedés

teljesítéséhez ügyészi rendelkezés szükséges. Ebbôl

azt szûrték le, hogy nyomasztó munkaterhük jelentô-

sen tovább növekszik, s ehhez képest a rendelke-

zésükre álló törvényes eszközök nem változnak, sôt

csökkennek. Az ügyvédek a védôi jogoknak a vád-

elôkészítési szakban történô szûkítését sérelmezték.

A nyomozó hatóságok – kétségtelenül igen széles kö-

rû – jogosultságaik rendkívüli megnyirbálását kifogá-

solták, bár jóval halkabban. Ebben szerepe lehetett a

lojalitásnak is, ám inkább annak a felismerésnek,

hogy az „ügyész meghosszabbított karjaként” végzett

tevékenység csökkenti felelôsségüket, ami a minden-

felôl érkezô szakadatlan támadások miatt frusztrált

nyomozó hatóságok (akkoriban a rendôrség, valamint

a vám- és pénzügyôrség) számára egyáltalán nem volt

lényegtelen.

A vihar végül is azzal ült el, hogy a részletekrôl

nem itt, hanem majd a törvénytervezet szövegének

megfogalmazása során célszerû vitatkozni. A büntetô-

eljárás koncepcióját a kormány 2002/1994. (I. 17.) szá-

mú határozatával különösebb társadalmi vagy politi-

kai visszhang nélkül fogadta el. 

Ezt követôen a koncepció – bár a jogi közéletbôl

nem tûnt el, hiszen születtek publikációk s témája

volt jogászgyûléseknek (például 1994 ôszén Siófokon,

1996 ôszén Szekszárdon) –, úgy látszott, mégis jogtör-

téneti epizód marad. Erôsítette e látszatot a 1994. évi

XCII. törvény, amely a koncepció említett, általános

célkitûzései egyikének szellemében módosította a

büntetôeljárási törvényt, másrészt az is, hogy a kor-

mányhatározat 2. pontjában elôírt határidô (1995. jú-

nius 30.) a törvénytervezet kormány elé terjesztése

nélkül telt el. 

A koncepció 1995 ôszén ébredt fel Csipkerózsika-

álmából. Újabb kormányhatározat 1997. június 30-ra

módosította az imént említett határidôt, majd az

igazságügy-miniszter kodifikációs bizottságot hívott

életre a törvény tervezetének elkészítésére. Az 1996.

esztendô elejére összehívott bizottság társelnöke is-

mertette a javasolt munkamódszert, s –  három évvel

korábban kifejtett álláspontjához híven – a nyilvá-

nosság fontosságát hangsúlyozva jelezte, hogy a tör-

vénytervezet statikus részének elkészülte után a

munkában szünet áll be, amely alatt a lehetô legszé-

lesebb körben lehetôség nyílik a tervezet megvitatá-

sára. A bizottság ülésein élénk vita folyt egy-egy el-

járási intézményrôl és fôként annak újszerû felfogá-

sáról. Az ügyészre vonatkozó elképzelésekben a rea-

litások figyelmen kívül hagyását éreztem és nemrit-

kán elvesztem a részletekben. Az elkészülô részeket

az ügyészségen – az idô adta lehetôségek szerint ki-

sebb vagy nagyobb körben – megvitattuk, s az ott ki-

alakult álláspontok szintézisét vittem magammal. Ha

egy-egy ügyészi felvetést a bizottság elfogadott, azt

azzal a fenntartással tette, amelyet a tudomány bölcs

derûje valahogy mindig érvényre juttat a tudatlanság

frivolitásával szemben. Az általános kérdések köré-

ben a törvénytervezet hatásvizsgálata elvégzésének,

valamint szerkezete megismerhetôségének hiányát

kifogásoltuk. 

Hozzáállásunk késôbb így jelent meg: „A Terve-

zet koncepcionális újítása a kodifikációs munka elô-

rehaladtával egyre nagyobb ellenállást váltott ki, a

változtatás által érintett szervek, kivált az ügyészség

képviselôibôl. A Tervezettel szembeni bírálatok lé-

nyege abban foglalható össze, hogy az ügyészség

nincs igazán felkészülve arra, hogy a kilátásba helye-

zett feladatokat ellássa. Ez az érv azért figyelemre

méltó, mert kétségessé teszi, hogy az ügyészség akár

csak a hatályos jogban számára elôírt feladatnak ele-

get tud tenni. Ha hiányoznak a nyomozástaktikai és 

-technikai, valamint kriminalisztikai ismeretei, úgy az

ügyész igencsak korlátozott mértékben képes ellátni

azokat a teendôket – a nyomozás lefolytatása, a nyo-

mozási cselekmények elvégzése, a nyomozó hatóság

utasítása nyomozási cselekményekre –, amelyeket a

Be., valamint az ügyészségrôl szóló törvény kilátásba

helyez.”7 Nem vitatható, hogy az érvelés látványosan

lehengerlô, az abban megfogalmazott bírálat meg-

semmisítô erejû volt. 

„Minden dologban, a rosszakat kivévén, a válto-

zás félnivaló”8 – írta egy francia gondolkodó több

mint négyszáz esztendeje, ám a változástól való fé-

lelem változatlan, s ezt kár lett volna tagadni. Ha

azonban végigtekintünk a Büntetô perrendtartástól

kezdve a hatályos büntetôeljárási törvényig, száz

esztendô magyar büntetôeljárási szabályain és meg-

vizsgáljuk az ügyésznek osztott szerepet – s ami en-

nek alapfeltétele: a szerephez adekvát képzést –, ta-

lán már nem is olyan biztos, hogy az éles kritika

annyira helytálló volt. 

Az „úgynevezett fôhatóságok” érdekei sem feltét-

lenül estek egybe, így közös álláspont megjelenítésé-

re ritkán adódott mód. Ez az esztendô a törvényter-

vezet alakulása szempontjából – a vitákat leszámítva

– békésen telt, a fontolva haladás jellemezte, és úgy

éreztem, hallgatólagos egyetértés volt köztünk a ha-

táridô komolytalanságát illetôen.

A nyugalomnak azonban az év végén hirtelen vé-

ge szakadt. Olyan kormányzati döntés született, hogy

a készülô büntetôeljárási törvényt össze kell kapcsol-
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ni az igazságügyi reformcsomaggal. Ezzel az volt a

probléma, hogy az igazságügyi reform részét képezô

törvényjavaslatok9 már az Országgyûlés elôtt voltak,

míg a büntetôeljárási törvény tervezetébôl – ha jól

emlékszem – 8-9 fejezet (a statikus rész) készült el.

Éppen amennyi már alkalmas lehetett volna a széles

körû megvitatásra! Az igazságügyi reform sodrába ke-

rülve azonban erre már gondolni sem igen lehetett. 

Emlékeim szerint 1997 márciusának elsô napjai-

ban az igazságügy-miniszter megvitatta a kialakult

helyzetet a Legfelsôbb Bíróság elnökével, valamint a

legfôbb ügyésszel, s olyan döntés született, hogy az

új büntetôeljárási törvény tervezetének munkálatait

folytatni kell. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan ké-

szüljön a hatályos büntetôeljárási törvényt módosító

tervezet, amely az eljárási törvény fellebbviteli rend-

szerét a bírósági szervezeti törvényjavaslathoz illesz-

ti, ha az új büntetôeljárási törvény tervezetének szö-

vege esetleg nem készülne el. A módosító tervezet el

is készült, ám törvényjavaslattá sohasem vált, mert

1997. április végére készen lett az új büntetôeljárási

törvény tervezete. Elképesztô teljesítmény volt! 

A Legfôbb Ügyészség elôbb bô három hetet ka-

pott a több mint hatszáz paragrafusból álló tervezet

áttekintésére, majd e határidôt módosították. Ez le-

hetôséget adott arra, hogy a megyei fôügyészségek is

tanulmányozhassák a tervezetet és véleményt mond-

hassanak. Ennek összegzése után a Legfôbb Ügyész-

ség észrevételei meghaladták a száz oldalt. A legfôbb

ügyész nyilatkozatában „nem kellôen kiérleltnek”

ítélte a tervezetet. A Belügyminisztérium tizennyolc

oldalnyi megjegyzést tett, a megyei bíróságok észre-

vételeinek száma meghaladta a hatszázat.10 A nyár az

egyeztetésekkel, létszám- és infrastruktúra-igények

megvitatásával telt.

A nyár végén benyújtott törvényjavaslattal – szá-

momra úgy tûnt – senki sem volt elégedett. A tudo-

mány a koncepciótól való eltérést rótta fel, a jogalkal-

mazók több általános és számtalan részletkérdést vitat-

tak, a parlamenti bizottságokhoz száznál több – nem

csak ellenzéki – módosító indítvány érkezett. A tör-

vényjavaslat általános vitája 1997. december 2-án kez-

dôdött meg. A bírálók többsége az „elôkészítetlen-

ségben” jelölte meg elégedetlenségének okát.11

Az Országgyûlés 1998. március 23-án elfogadta az

új büntetôeljárási törvényt, eleget téve annak a jog-

alkalmazói igénynek, hogy a hatálybalépésre – a fel-

készülés érdekében – 2000. január 1. napján kerül-

jön sor.

Az 1998-as választások után megalakult Országgyû-

lés nem az új büntetôeljárási törvényt, hanem az ah-

hoz kapcsolódó szervezeti rendszer bevezetésének

idôszerûségét kérdôjelezte meg, amely nyilvánvalóvá

tette, hogy az 1997–98-ban képviselt elutasító állás-

pontot tartja fenn. Ezt országgyûlési határozatban12 je-

lenítette meg, amelyben felkérte a kormányt, hogy –

az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és a legfôbb

ügyész bevonásával – vizsgálja meg, milyen határidô-

vel és milyen módon biztosíthatók az ítélôtáblák, va-

lamint a fellebbviteli fôügyészségek felállításának sze-

mélyi és tárgyi feltételei, s a felülvizsgálat terjedjen ki

az új büntetôeljárási törvény jogorvoslati rendszerének

átgondolására is. Ezzel megkezdôdött a kihirdetett, te-

hát érvényes, ám nem hatályos törvény módosításának

folyamata. Az új büntetôeljárási törvény az elmúlt

négy év alatt – számszerûen és nem a lényegét érintô-

en – több módosítást ért meg, mint a hatályos bünte-

tôeljárási törvény hatályának elsô tíz esztendeje alatt,

és az Alkotmánybíróság sem kímélte.13

Az elmúlt négy évben tapasztalt igen élénk bünte-

tô anyagi jogi és eljárásjogi jogalkotás mellett hosz-

szabb ideig úgy látszott, hogy az új büntetôeljárási

törvény nem lép hatályba. Számos újdonságát (pél-

dául a házi ôrizet, az úti okmány elvétele, a lefoglalás

megszüntetésének szabályai, a vádemelés elhalasztá-

sa, a távollévô terhelttel szemben lefolytatható eljá-

rás, a tárgyalásról lemondás) a hatályos büntetôeljárá-

si törvénybe adaptálta a jogalkotó, amely a jogalkal-

mazás szempontjából hasznosnak bizonyult, mert

„kipróbálásuk” mindenféle feltevésnél jobban igazol-

ta életképességüket, illetôleg gyermekbetegségeiket.

Végül 2001. december 18-án az Országgyûlés elfo-

gadta az új büntetôeljárási törvény átfogó módosításá-

ról szóló törvényt. Az önmagában is igen tekintélyes

terjedelmû – 309 paragrafusból álló – jogszabállyal át-

alakuló büntetôeljárási törvényrôl korai lenne érdemi

véleményt mondani. Annyi kétségtelen, hogy az 1998.

március 23-án elfogadott változathoz képest kevesebb

újdonságot tartalmaz, amelynek okára az imént utal-

tam. Az új büntetôeljárási törvény viszonya a koncep-

cióhoz valószínûleg egy másik történet.

Vélekedésem szerint az új büntetôeljárási törvény

koncepciója annak idején úgy indult végzetes útjára

– a jogtudós hivatkozott, utóbb prófétainak bizonyu-

ló intelme ellenére –, hogy nem állt mögötte meg-

gyôzôdéses hívek népes serege, s még az sem állítha-

tó, hogy nagy támogatója, a „kompromisszumok mû-

vészete” cserben hagyta volna, az inkább csak önma-

gát adta. Számomra úgy tûnik, az idô mintha azokat

igazolta volna, akik – bevallom, nem voltam köztük –

azt a banálisnak látszó véleményt képviselték, hogy a

változtatás nehéz és bonyolult küzdelmeibe csak ak-

kor érdemes bocsátkozni, ha annak igényét a min-

dennapi élet veti fel.

Amint a könyveknek, úgy a törvénykönyveknek

is megvan a maguk sorsa. Az új büntetôeljárási tör-

vényt olvassuk, tanuljuk, mert jövôre hatályba lép.

Bár, ki tudja… 
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akkor is megállja a helyét, hogyha maga a javaslat töké-

letes, tehát ezekre akkor is figyelemmel kellene lenni.”

Dr. Kutrucz Katalin, az Alkotmány- és igazságügyi bi-

zottság kisebbségi véleményének elôadója. Ország-

gyûlési jegyzôkönyv, 1994–1998. Hasonló álláspontot

hangoztattak más ellenzéki pártok vezérszónokai is.

12. 80/1998. (XII. 16.) Országgyûlési határozat.

13. 5/1999. (III. 31.) AB határozat, 19/1999. (VI. 25.) AB ha-

tározat.

BÁNÁTI JÁNOS

A szerkesztôség e cikk megírására felkérô levelé-

ben a kérdés elemzésének szükségességét arra

tekintettel is indokoltnak tartotta, hogy „az 1998-ban

elfogadott büntetôeljárásról szóló törvény koncepció-

ja nem vált széles körben elfogadottá”. Anélkül, hogy

ezen állítással vitatkoznék, meg kell kérdeznem,

hogy az vajon melyik koncepcióra vonatkozik:

a) a 2002/1994. (I. 17.) kormányhatározatban meg-

fogalmazott koncepcióra;

b) az 1998. évi XIX. számú törvénynek a fenti kor-

mányhatározatban megfogalmazott elvektôl részben

eltérô megoldást tartalmazó intézményeket is magá-

ban foglaló törvényszövegbôl kiolvasható koncepció-

jára; avagy

c) az újabb jelentôs fordulatot hozó 2002. évi I.

számú törvény koncepciójára?

Kérdésemet a három koncepció között több, alap-

vetô jelentôségû kérdésben tapasztalható nyilvánva-

ló eltérés indokolhatja. Elég talán, ha arra utalok,

hogy az eredeti – a kormányhatározatban rögzített –

elvektôl eltérôen nem sikerült megvalósítani a kont-

radiktórius elv és ezen belül a felek rendelkezési jo-

gának erôteljesebb érvényre jutását, a legutóbbi mó-

dosítás pedig kiiktatta a korábbi két koncepció egyik

fundamentális tételét, a kétfokú rendes jogorvoslat

lehetôségét.

Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a négyéves cik-

lusokban jelentkezô változás (1994, 1998, 2002) azt

mutatja, hogy a büntetôeljárási törvény rendkívül ér-

zékeny szeizmográfként azonnal reagál a hazai politi-

kai élet rezdüléseire. E tulajdonsága folytán azt is tu-

domásul kell venni, hogy a jogászi közvélemény a

gyakori változások okán nehezen tud azonosulni az
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eredménnyel, különös tekintettel arra a régi tapaszta-

latra, amely szerint míg a gyakorló jogászok az anya-

gi jog változásaihoz gyorsan, gördülékenyen képesek

alkalmazkodni, addig az eljárásjogi változásoktól – fô-

leg ha azok jelentôs módosulást hoznak – idegenked-

nek, és nehézkesen állnak át gondolkodásmódjukban

gyökeresen új megközelítési síkra.

A büntetôeljárási törvény eredeti koncepciója vi-

szont az ezzel dolgozó jogászoktól ilyen, gyökereiben

új gondolkodási módot követelt volna meg, hiszen ar-

ra lehetett következtetni, hogy:

a) a rendôrség az ügyészi akarat kiszolgálójává válik;

b) az ügyészségnek ebbôl következôen minden

ügy nyomozását „uralnia” kellett volna;

c) a tárgyalás átalakítása a bíróság addigi abszoluti-

zált igazságkeresô funkcióját háttérbe szorította volna;

d) az új tárgyalási rendet, mely azzal járt volna,

hogy a bírónak nem kell „leszállnia az arénába”, so-

kan úgy érzékelték, hogy a bíró mindenek felett álló

szerepe a tárgyalás vezetésében jelentôsen csökkent

volna, ami befolyásolhatja az ítéletalkotási lehetôsé-

get is; végül, de nem utolsósorban

e) a védôi karnak arra kellett készülnie, hogy a

nyomozati eljárásban jogosítványaiból veszít, miköz-

ben át kellett állnia az új tárgyalási kikérdezési

rendszerre, ami merôben új megközelítést tesz

szükségessé.

Látható tehát, hogy a büntetôeljárás valamennyi

szereplôjének át kellett értékelnie megszokott hely-

zetét, szerepét. A dolog természetébôl adódóan azon-

ban az 1994. évi koncepció nem rázta meg a jogászi

közvéleményt, mert mindenki tisztában volt azzal,

hogy az ördög a részletekben, azaz az elfogadásra ke-

rülô – és a gyakorló jogász helyzetét újjáformálni ké-

pes – törvény tételes rendelkezéseiben rejlik majd,

ezért mindenkit az érdekelt, mi valósul majd meg a

koncepcióból. Mindezek alapján tehát az a tény, hogy

a kormányhatározatban megszövegezett koncepció

„nem vált széles körben elfogadottá”, álláspontom

szerint nem jelentette azt, hogy az abban foglalt elve-

ket az igazságszolgáltatás szereplôi ellenezték volna,

pusztán még nem érintették meg ôket igazán a kor-

mányhatározat elvont tételei. Az 1998. évi törvényja-

vaslat, majd annak az Országgyûlés által elfogadott

végleges szövege természetesen már közvetlenül

érint minden büntetôjogászt, ezért a törvény alapját

képezô koncepcióval kapcsolatban minden hivatási

rend megfogalmazta saját kifogásait, aggályait.

A teljesség igénye nélkül néhányat az „aggályok-

ból”.

1998 második félévére nyilvánvalóvá vált, hogy a

négyszintû bírósági szervezet hajója léket kapott, és

a léken beömlô víz elmossa a kétfokú rendes jogor-

voslati rendszert. A bírói kar jelentékeny része a tör-

vénybôl azt olvasta ki, hogy megmarad, sôt erôsödik

ugyan a bíróság kiemelkedô szerepe a büntetôeljárá-

son belül, de sérülhet a „bíróság mindenki helyett”

elve és gyakorlata. A hazai bírói kar azon részét,

amely azon szocializálódott, hogy a tényállás minden

elemét, illetve azok bizonyítékait hivatalból kutatja

fel, az eljárás szereplôit elsôként és alapvetô részle-

tességgel kérdezi ki, azaz a szó helyes értelmében

„uralja a tárgyalást”, mindez megrázta, és a bírák úgy

érezték, hogy saját tárgyalótermükben a kérdezô

ügyész és védô után kapván csak szerepet az eddigi

fôszereplôbôl epizodistává válhatnak.

Az új tárgyalási rendszert elvi alapon lényegében

nem érte támadás, a kifogások sokkal inkább „prak-

tikus” aggályokon alapultak. Csak ilyennek tudom

ugyanis minôsíteni azokat a felvetéseket, amelyek a

tárgyalások tervezhetôségét féltették az új kérdezési

módtól.

A rendôrségi és ügyészségi szervezet közötti új vi-

szony elemzése mellett (például hogyan érvényesül-

het az a koncepcionális elv, hogy az ügyészség a nyo-

mozás ura, miközben a nyomozás személyi, technikai

feltételei továbbra is a rendôrséghez vannak telepít-

ve, milyen módon rendelkezhet az ügyész ezekkel)

olyan hangok is hallatszottak, hogy sokan aggodalom-

mal figyelik a jogállami igényeknek ugyan maradék-

talanul megfelelô, de a nyomozást esetleg „nehezítô”

új intézményeket (a tanú segítôje, nyomozási bíró, a

kényszerintézkedések lehetôségének szûkülése stb.).

A védôi kart elsôsorban az rázta meg – és talán

mondható, hogy azért nem fogadta el „széles körben

a törvényt” –, hogy miközben a védekezési jogok

egyik nagy vívmányától (a nyomozás során a tanúki-

hallgatáson való részvétel jogától) kellett búcsút ven-

nie, jól látta, hogy ezt nem képesek kiegyenlíteni

azok a rendelkezések, melyek a nyomozati vallomás

súlyát igyekeztek csökkenteni a közvetlenség elvé-

nek kiteljesítésével. Az eredeti koncepciótól eltérôen

ugyanis lényegében változatlanul fennmaradt annak

a lehetôsége, hogy a bíróság a tényállást a tárgyaláson

elhangzottakkal szemben az ismertetett nyomozati

vallomásra alapozza.

Miközben kiindulásként elismerem tehát, hogy az

1998. évi XIX. törvény „nem vált széles körben elfo-

gadottá”, azt állítom – és a leírt példákkal igyekeztem

bizonyítani –, hogy természetesen(?) minden hivatá-

si rend a maga pozíciójának féltésébôl kiindulva ke-

resett és talált kifogásolnivalókat a törvényben. Azon-

ban amíg az 1998. évi XIX. törvény egyes elemei je-

lentôs kritikai visszhangot kaptak, magukat az 1994.

évi kormányhatározatban lefektetett elveket, azaz az

eredeti koncepciót tudomásom szerint sehonnan nem

érte átfogó támadás, nem volt ezzel kapcsolatban „ál-

talános ellenkezés”. Emiatt is tartom részben várat-

F U N D A M E N T U M  /  2 0 0 2 .  2 .  S Z Á M6 6 /  F Ó R U M



lannak, részben pedig a terhelti-védôi jogok oldaláról

nézve hátrányosnak, hogy a 2002. évi I. törvénnyel az

Országgyûlés egyes részeit tekintve alapjaiban írta át

az elsöprô többséggel elfogadott 1998. évi XIX. tör-

vényt. (A törvénymódosítás története azért is szomo-

rú, mert az elôkészítés terhét az Igazságügyi Minisz-

térium lényegében egyedül vállalta magára, s úgy

tûnt, sem idô, sem jogszabályi alkotói akarat nincs a

javaslat széles szakmai körben történô megvitatására.)

A módosítás óta eltelt idô rövidsége folytán nyil-

vánvaló, hogy a lényegében új törvény nem válhatott

széles körben elfogadottá, arról nem beszélve, hogy

még ma is gyakran találkozunk olyan vélekedések-

kel, miszerint nem biztos, hogy a hatályba léptetés

elôtt ez volt az utolsó módosítás. A magam részérôl

természetesen abból indulok ki, hogy a 2002. évi 

I. törvénnyel módosított 1998. évi XIX. törvény lép

hatályba, ezért e cikk keretében a továbbiakban a

törvény néhány intézményével foglalkozom védôi

szemszögbôl.

A Be. 44. § (1) bekezdése törvényi formában jele-

níti meg azt a mára szinte egységes gyakorlatot, hogy

védôként kizárólag ügyvéd jár el. Látszólag tehát me-

rô formalitás az új szabály, de véleményem szerint

ennél többrôl van szó. A törvény azt kívánta kifeje-

zésre juttatni, hogy a modern jogállamban csak a

megfelelô végzettséggel rendelkezô, védôi feladato-

kat hivatásszerûen gyakorló jogász lehet a terhelti jo-

gok védelmét biztosítani tudó, méltó ellensúlya a hi-

vatásos jogásszal eljáró vádnak. Az ügyvédi kar köte-

lessége, hogy ennek az elvárásnak megfeleljen, ami

persze nem mentesíti a büntetô igazságszolgáltatás

monopóliumát birtokló államot az alól a felelôsség

alól, hogy a védôi jogok törvényi szabályozásánál kel-

lô jogosítványt adjon az ellensúlyi szerephez, illetve

ahol az ügyvéd hatósági kirendelés alapján kerül vé-

dôi szerepbe, ott a költségvetés az anyagi háttér ren-

delkezésre bocsátásával adjon garanciát a hatékony

védelemhez. A késôbbiekben látni fogjuk, ez a ren-

dezés nem sikerült tökéletesre.

1. Szabad védôválasztási jog sérelme A törvény 45. §

(1) bekezdés b) pontja a védôkre vonatkozóan új ki-

zárási okot vezetett be. Eszerint a jövôben az sem jár-

hat el védôként, aki „az ügyben eljárt vagy eljáró bí-

rónak, ügyésznek vagy a nyomozó hatóság tagjának a

hozzátartozója”. A magam részérôl a rendelkezést ag-

gályosnak tartom, mert a szabad ügyvédválasztás joga

álláspontom szerint meg kell elôzze a célszerûségi

okokat. Természetesen tudom, hogy adott esetben

problémákat okozhat az új bíró vagy új bíróság kije-

lölése, ha „hozzátartozó” védô lép be az ügybe, de

amint azt a tárgyalás tervezhetôségével kapcsolatban

is kifejtettem, nem tartom elfogadhatónak, hogy

technikai megfontolások megelôzzék a jogállami el-

vek alkalmazását.

Szeretném felhívni a figyelmet egy másik olyan

módosításra is, amely ugyancsak a szabad védôválasz-

tási jog indokolatlan korlátozásaként értékelhetô. Az

1973. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja azt

rögzíti, hogy nem lehet védô az, aki az ügyben tanú-

ként vagy szakértôként vesz vagy vett részt. Ezt a

szabályt a hazai joggyakorlat és büntetôeljárási jogtu-

domány – figyelemmel a Be. 66. § (1) bekezdés c)

pontjára is – következetesen úgy értékeli, hogy csak

azt kell tanúnak tekintenünk, tehát csak azt kell eb-

ben a vonatkozásban védôként kizárnunk, aki érde-

mi vallomást tett (Büntetôeljárási jog. Kommentár a gya-
korlat számára, HVG–Orac Lap- és Könyvkiadó Kft.,

Budapest, 2001, 185).

Az az ügyvéd ugyanis, akit az eljáró hatóság tanú-

ként kívánt kihallgatni, de mentességi jogára tekin-

tettel nem tesz vallomást, a jelenleg hatályos szabá-

lyok értelmében a terhelt védôjeként járhat el az ügy-

ben, vagyis az az ügyvéd, aki például korábbi jogi

képviseleti tevékenységével (társasági szerzôdés,

adásvételi szerzôdés szerkesztésével) összefüggô ti-

toktartási kötelezettségére tekintettel, mentességére

hivatkozva nem tesz vallomást, késôbb a terhelt, eset-

leges korábbi ügyfele védôjévé is válhat, tehát a bün-

tetôeljárásban védôként részt vehet. Ezzel szemben

az 1998. évi XIX. törvény 45. § (1) bekezdés e) pont-

jának, illetve a 81. § (1) bekezdésének összevetésé-

bôl az derül ki, hogy az új kódex a védôként történô

eljárás tilalmából kizárólag azt az esetet emeli ki, ami-

kor a védô azért nem volt tanúként kihallgatható a

büntetôeljárás során, mert a tényállás szempontjából

releváns tényekrôl, adatokról mint védô szerzett tu-

domást.

A gyakorlatban megszokott, hogy egy cég ügyeit

állandó megbízással ellátó ügyvédet kérnek fel a vé-

delemre, amikor a cég valamelyik vezetôje ellen bün-

tetôeljárás indul. Abban az esetben, ha a védôként el-

járó ügyvéd a nyomozó hatóság számára kellemetle-

nül, túl intenzíven gyakorolja jogait, adva lesz a lehe-

tôség, hogy az elôzményekre nézve tanúként hallgas-

sák meg, és noha mentességi jogával élve az ügyvéd

továbbra sem fog vallomást tenni, az új rendelkezés

lehetôvé teszi az eljárásból való eltávolítását.

2. Kirendelt védôi díj Hosszú évek óta ismert az a

probléma, hogy a jelenleg hatályos büntetôeljárási

törvény azon rendelkezése, mely szerint a bûnösség

megállapítása esetén a bûnügyi költség keretében a

kirendelt védô díját is a terheltre kell hárítani, ellen-

tétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével [6.

cikk (3) bekezdés c. pont], hiszen az egyezmény a rá-

szoruló terhelt részére nem egyszerûen védô, hanem
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ingyenes védô biztosítását teszi állami feladattá. Az új

törvény 74. § (3) bekezdése ezt a kérdést megnyug-

tatóan rendezi, amint az is üdvözlendô, hogy a haté-

kony védelem ellátásához feltétlenül szükséges védôi

beszélôk díjazásáról is megfelelôen gondoskodik. A

74. § (3) bekezdés b) pontja a felkészülés másik fon-

tos elemének, az iratmásolatok illetékmentes rendel-

kezésre állását is biztosítja.

Miközben azonban feltétlenül üdvözlendô a fogva

tartott terhelttel a fogva tartás helyén történô tanács-

kozásért való díjazás megállapítása, aggodalmamat

kell kifejeznem a 48. § (9) bekezdés elsô fordulatá-

nak szövegezése kapcsán. A törvény ugyanis úgy ren-

delkezik, hogy a kirendelt védôt – a védôi beszélôn

túl természetesen – „idézésre történt megjelené-

séért” illeti meg díjazás. A hatékony, a jogállamiságot

is biztosító védelem ellátása

azonban csak úgy képzelhetô

el, ha a védô a megjelenésre

kötelezô idézésen túlmenôen

adott esetben értesítésre is

megjelenik a hatóság elôtt,

hiszen a védôi jelenlét nem

kötelezettség például a nyo-

mozás során, csak lehetôség,

nyilvánvalóan mégis arra kel-

lene ösztönözni a kirendelt

védôket, hogy a terhelti jo-

gok érvényesíthetôsége érde-

kében legalább a gyanúsítotti

kihallgatásokon maradéktala-

nul vegyenek részt. Vitathatatlan ugyanakkor, hogy

ha ennek díjazására a kirendelt védô nem tarthat

igény, akkor sem a hatóság, sem az állampolgári jogok

biztosa, sem az ügyvédi kamarák nem léphetnek fel

azzal az igénnyel, hogy hivatásbeli kötelességét telje-

sítve térítés nélkül vegyen részt a kirendelt védô a

több órás nyomozati kihallgatásokon.

3. A pótmagánvádló jogi képviselete A törvény – ga-

ranciális okokból helyesen – úgy rendelkezik, hogy

a pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelezô. Hiá-

nyosak azonban a rendelkezések abban a tekintet-

ben, hogy mi a követendô eljárás, ha a pótmagán-

vádló képviseletére nem ad ügyvédnek megbízást.

A védôi kirendelés szabályait a törvény – helyesen –

részletesen taglalja, ezzel szemben a pótmagánvád-

ló képviselôjének „kirendelésérôl” hallgat. Tekin-

tettel arra, hogy a törvény csak a sértett, a magán-

vádló, a magánfél, illetve az egyéb érdekelt vonat-

kozásában rendelkezik pártfogó ügyvéd kirendelé-

sének lehetôségérôl [57. § (3) bekezdés], lényeges

rögzíteni e körben, hogy a pótmagánvádló fogalma

nem mosható össze a sértett fogalmával. A probléma

azonban akkor sem megoldott, ha ennek a szakasz-

nak olyan értelmezést adunk, hogy a pótmagánvád-

lóként fellépô „sértett” is sértett, azaz a pótmagán-

vádat emelô sértett részére pártfogó ügyvédet kell

kirendelni. A pótmagánvádló jogi képviselôjének ki-

emelkedô, az egyszerû sértetti képviselettôl eltérô

helyzete ugyanis megkövetelné, hogy a pótmagán-

vádló jogi képviselôjének kirendelésére vonatkozó

garanciális szabályokat is a törvény tartalmazza, ide-

értve az esetleges felmentésre vonatkozó kérelem

lehetôségét és annak elbírálását, a helyettesítésre

vonatkozó szabályokat, a kirendelés hatályának kér-

dését stb.

Aggályosnak tartom továbbá az 57. § (3) bekezdé-

sének azon kitételét, hogy az is kérhet a bíróságtól

pártfogó ügyvédet a büntetôeljárásban, aki „jogai

érvényesítésére bármely ok-

ból képtelen”. A pártfogó

ügyvédhez való jogosultság

ugyanis a polgári eljárásban

az anyagi rászorultság függ-

vénye, és semmi nem indo-

kolja, hogy ettôl az elvtôl el

kelljen térni a büntetôeljárás-

ban. Jelentôs elvi és gyakor-

lati problémákat vethet fel az

is, hogy pótmagánvádlói fel-

lépésre a nyomozati eljárás-

ban is szükség, illetve lehetô-

ség lehet, ezzel szemben a

törvénybôl az következik,

hogy csak a bíróságnak van joga – azaz kizárólag a bí-

rósági szakaszban – pártfogó ügyvéd kirendelésére.

Fel kell tennem tehát az alábbi kérdéseket.

a) Ha a nyomozó hatóság a feljelentést elutasítot-

ta, illetve a nyomozást megszüntette, és a sértett

pótmagánvádlóként kíván a továbbiakban fellépni,

melyik hatóság fog a részére „jogi képviselôt” ki-

rendelni?

b) Ennek a kirendelésnek mik lesznek a szabályai,

a pótmagánvádló képviseletére kirendelt ügyvéd va-

jon pártfogó ügyvédnek minôsül-e? (Kirendelt „vé-

dô” ugyanis nyilván nem lehet, a kirendelt pótma-

gánvádló fogalma pedig nem ismert.)

c) Ha pártfogó ügyvédnek minôsül, akkor vajon a

költség megállapítására a 7/2002. (III. 30.) IM-rende-

let hogyan lesz vonatkoztatható?

d) Az anyagilag rá nem szoruló sértettnek is ingye-

nes pártfogó ügyvédet kell biztosítani?

4. Az elôzetes letartóztatás végrehajtása A büntetôel-

járási törvény kodifikációs bizottsága által 1997 júni-

usában készített szövegtervezet még azt tartalmazta,

hogy az elôzetes letartóztatást bírósági határozattal és
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kivételesen legfeljebb 5 napig, ügyészi határozattal

további kétszer 3 napig, összesen tehát 11 napig lehet

rendôrségi fogdában végrehajtani. Az 1998. évi XIX.

törvény eredetileg elfogadott rendelkezése ezzel

szemben már azt tartalmazta, hogy a bíróság határo-

zattal 30 napig, az ügyész ezt követôen kétszer 15 na-

pig, összesen tehát 60 napig engedélyezheti a fogdá-

ban történô végrehajtást.

A 2002. évi I. törvény indokolásának a 308. §-hoz

fûzött része a következôt mondja ki: „A javaslat két

jogintézmény esetén rendelkezik úgy, hogy azok

hatálybalépése eltér az új Be. egészének hatálybalé-

pésétôl.” A hatályba léptetô rendelkezéseknél meg-

szokott módon ez a javaslat ártatlannak látszó, a tör-

vény végén eldugott kis szabály, csakhogy mindkét

elhalasztani javasolt, az Országgyûlés által törvény-

erôre emelt szöveg a személyes szabadságot közvet-

lenül érintô jogszabályt érintett. Ezek egyike az elô-

zetes letartóztatás foganatosításának szabályaival

foglalkozik.

A jogszabályhely hatálybalépésének elhalasztása

azt eredményezi, hogy továbbra is konzerváljuk azt az

Európa Tanács illetékes bizottságai, a Colpi és a Ma-

gyar Helsinki Bizottság által okkal kifogásolt helyze-

tet, amely az elôzetes letartóztatásnak a rendôrségi

fogdákban történô végrehajtását teszi lehetôvé. Az ál-

talánosítást feltétlenül elkerülve azt mindenképpen

rögzíteni kell, hogy a letartóztatottakat ért bántalma-

zások, más jogellenességek szinte kizárólag a rendôr-

ségi fogdákban történtek, és ugyancsak a foganatosí-

tásnak ez a módja az, ami a letartóztatottat sokkal job-

ban kiszolgáltatja a nyomozó hatóságnak.

Elfogadhatatlannak tartom e körben azt az érve-

lést, amely a büntetés-végrehajtási szervezet jelen-

legi zsúfoltságára hivatkozva halasztotta el ennek az

alapjogot érintô, fontos jogszabályhelynek a hatály-

balépését, hiszen a törvénynek a kényszerintézke-

désre vonatkozó módosított szabályai azt a reményt

sugallják, hogy a jövôben ritkábban kerül sor elôze-

tes letartóztatás elrendelésére, azaz nem látszik ele-

ve reménytelennek, hogy az egyébként valóban túl-

zsúfolt büntetés-végrehajtási intézmények be tud-

ják fogadni a remélhetôen csökkenô számú elôzetes

letartóztatottat.

5. Óvadék E cikk keretében nincs lehetôség rész-

letesen taglalni a személyes szabadságot korlátozó in-

tézkedések, elsôsorban az elôzetes letartóztatás sza-

bályainak továbbra is fennálló hiányosságait. Az óva-

dék jogintézményének a törvénybôl történô kiiktatá-

sa miatti kesergésemnek azonban – ha mindössze né-

hány mondatban is – hangot kell adnom.

A 2002. évi I. törvény indokolása e lényeges kér-

dést lakonikus rövidséggel intézi el. („Az óvadék

esetében a javaslat szerint a hatálybaléptetés a je-

lenlegi társadalmi viszonyok között még nem indo-

kolt.”) Hazánk társadalmi viszonyainak részletes

elemzésétôl e helyütt természetesen tartózkodom,

azt azonban a demagógia vádját is vállalva sietek le-

szögezni, hogy az uniós tagság küszöbén nem látok

semmiféle magyarázatot arra, hogy társadalmi viszo-

nyaink miben térnek el e körben azon tagországok

társadalmi viszonyaitól, ahol az óvadék jogintézmé-

nye általánosságban elfogadott. A törvényjavaslat

elôkészítése során egyedüli érvként tudtommal az

hangzott el, hogy az emberi szabadság fogalmával

nehezen egyeztethetô össze annak pénzbeli meg-

válthatósága, márpedig az óvadék azt eredményez-

né, hogy a „gazdagabbak” pénzzel megválthatják

szabadságukat. Érdekes módon az érvelés elfogadó-

it, a javaslat elôterjesztôit nem befolyásolta az, hogy

hosszú ideje hatályos törvényeink ismerik ezt az

összefüggést, hiszen például a meg nem fizetett

szabálysértési bírság, illetve pénzbüntetés elzárás-

ra, illetve szabadságvesztésre való átváltásáról ren-

delkeznek.

Kizárólag védôi (ügyvédi) szempontból elemeztem

a végleges(!?) szövegû, 1998. évi XIX. törvényt, de a

jelen helyzetben felelôsen nem bocsátkozhatom jós-

latokba a tekintetben, hogy „várható-e az új szabá-

lyok eredményeképpen gyorsabb, eredményesebb és

hatékonyabb, egyúttal az emberi jogi követelmé-

nyeknek is megfelelô büntetôeljárás”. Biztos vagyok

abban, hogy igazán csak a hatálybalépést követôen

jönnek elô az újabb és újabb problémák, azaz az iga-

zi vita a koncepcióról és a megvalósult törvényrôl

csak ezután kezdôdik el. Mindnyájan, akik szívünkön

viseljük a magyar büntetô igazságszolgáltatás helyze-

tét, jelenleg csak remélhetjük, hogy a törvény gyakor-

lati megvalósítása keretében megtaláljuk azt az utat,

törvényes értelmezést, amely lehetôvé teszi, hogy mi-

közben a büntetôeljárás gyorsabb, eredményesebb és

hatékonyabb lesz, az emberi jogi követelményeknek

is maradéktalanul meg fog felelni.
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