
FÓRUM

Az Igazságügyi M inisztérium
válasza

Folytatódnak a kodifikációs munkák

Az Igazságügyi Minisztérium örömmel vette a Magyar Kriminológiai Társaságnak 
a miniszter úrhoz intézett levelét, amelyben a büntető igazságszolgáltatási rendszer 
felülvizsgálatának gyorsítását sürgette. A plurális demokrácia viszonyai között kiemelt 
jelentőséghez jutnak a szigorúan szakmai szempontokat közvetítő tudományos szerve
zetek, társaságok, amelyek ily módon hozzájárulnak a törvényhozás színvonalának 
emeléséhez.

A Kriminológiai Társaság által megfogalmazottakat az Igazságügyi Minisztérium 
annál is inkább üdvözli, mert azok többségükben egybevágnak a tárcának a büntető 
igazságszolgáltatási rendszer átalakítására vonatkozó elképzeléseivel. Ezeknek egy része 
szerepel a kormány által az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatokban, más 
részük pedig megfogalmazódott a minisztérium által már elkészített és a kormánynak 
hamarosan benyújtandó előterjesztésekben.

így például a kormány által 1991 októberében elfogadott Btk-novella tervezet a 
szankciórendszer jelentős átalakítását helyezi kilátásba. A létalapjukat vesztett büntetési 
formákat, mint amilyen a kijelölt munkahelyen végrehajtandó és a szigorított javító
nevelő munka, kiiktatja a szankciórendszerből, egyúttal szélesíti a szabadságvesztést 
helyettesíteni képes jogkövetkezmények alkalmazásának körét. Növeli a kiszabható 
pénzbüntetés mértékét, az önálló mellékbüntetések kiszabásának lehetőségét, és rugal
masabb szabályokat helyez kilátásba a közérdekű munka alkalmazására. Megszünteti 
az enyhítő szakasz kivételes jellegét, mellőzi azt a rendelkezést, amely a többszörös 
és a különös visszaesőkkel szemben kötelezően írja elő a szabadságelvonást, ha a 
bűncselekményt vagylagos büntetésként fenyegetik szabadságvesztéssel, bővíti a szabad
ságvesztés végrehajtásának lehetőségét.

A szabadságvesztések mértékének csökkentését célozza a tervezet, amikor tágítja a 
büntetési tételhatárokat és leszállítja a szabadságvesztés generális minimumát.

A büntetés-végrehajtási tvr-hez készítendő novella tervezetének elveit a kormány 
1991 nyarán tárgyalta meg. Az elfogadott előterjesztés — egyezően a Kriminológiai 
Társaság levelében megfogalmazottakkal — kilátásba helyezi az elítélti jogok újrasza
bályozását, a fegyelmi döntések bírói felülvizsgálatát és általánossá teszi a jogorvoslati 
jogot a büntetés-végrehajtási bíró határozatai ellen.

Az Igazságügyi Minisztérium folytatja a büntető igazságszolgáltatási rendszer kor
szerűsítését célzó kodifikációs munkát, és számít a Kriminológiai Társaság tagjainak 
szakmai támogatására.
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