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A nap főbb hírei
2013.06.27. (csütörtök)
A főbb témák:
1. Nemzetközi konferencia a családon belüli erőszakról
2. Győri Enikő: Magyarország nem kényszerül vétójogának gyakorlására
3. OGY - Megszüntették a bírósági ügyáthelyezések lehetőségét
4. Bírósági mediáció
5. Az új büntetőtörvénykönyv hatályba lépése július 1-jétől
6. Főbb bírósági ügyek
1. Nemzetközi konferencia a családon belüli erőszakról
Megjelenés: 2013.06.26.
Forrás: MTI
Cím: Nemzetközi konferencia a családon belüli erőszakról
Szerző: MTI
„Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) ad otthont annak a nemzetközi konferenciának, melyet a családon
belüli erőszakról a Bírónők Egyesülete rendez szerdán. Galajda Ágnes bíró, az egyesület elnöke
mérföldkőnek nevezte a kapcsolati erőszak új büntető törvénykönyvben történő szabályozását.”
„A konferencián többek közt előadást tart a kínai delegáció vezetője, az ottani legfelsőbb bíróság tagja
és egy amerikai előadó is. Egy magyar résztvevő a cigány kultúrán belüli helyzettel foglalkozik, egy
másik pedig a Közép-Európai Egyetem 26 országra vonatkozó kutatásának eredményét ismerteti.”
„Galajda Ágnes arra hívta fel a figyelmet, hogy a családon belüli erőszak a világ számos országában, a
legkülönbözőbb kultúrákban megfigyelhető és sokféle választ próbálnak adni rá. Ezek megismerése,
összehasonlítása sokat segíthet a probléma kezelésében, ezért nagy jelentőségűek a bírák számára
szervezett nemzetközi tréningek, tapasztalatcserék.”
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2. Győri Enikő: Magyarország nem kényszerül vétójogának gyakorlására
Megjelenés: 2013.06.26.
Forrás: MTI
Cím: Győri Enikő: Magyarország nem kényszerül vétójogának gyakorlására
Szerző: MTI
Megszólalók: Martonyi János, Győri Enikő
„Kikerült az EU magyarországi országspecifikus ajánlásai közül az igazságszolgáltatás függetlenségére
vonatkozó negatív utalás, a helyére egy általánosabb, az igazságszolgáltatás megerősítésére
vonatkozó mondatot illesztenek be, így Magyarország nem kényszerül vétójogának gyakorlására mondta Győri Enikő, a Külügyminisztérium államtitkára egy szerdai budapesti sajtóbeszélgetésen.”
„Martonyi János külügyminiszter kedden magyar újságírókkal közölte, nem kerül be a magyar
igazságszolgáltatással kapcsolatosan aggályokat tartalmazó kitétel az európai szemesztert lezáró,
Magyarország számára megfogalmazott úgynevezett országspecifikus ajánlások végleges változatába.
A tárcavezető, aki az unió Európa-ügyi minisztereinek luxembourgi tanácskozásán vett részt, elmondta:
a bizottság által javasolt szövegben eredetileg az szerepelt, hogy Magyarországnak "kezelnie kell az
igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályokat". Ehelyett a külügyminiszter szerint egy
általános megfogalmazás lesz a szövegben, amely szerint Magyarországnak erősítenie kell az
igazságszolgáltatást, amit körülbelül tíz másik országgal szemben is megfogalmazott a bizottság.”
3. OGY - Megszüntették a bírósági ügyáthelyezések lehetőségét
Megjelenés: 2013.06.26.
Forrás: MTI
Cím: OGY - Megszüntették a bírósági ügyáthelyezések lehetőségét
Szerző: MTI
„Törölte a parlament az ügyáthelyezéseket lehetővé tévő rendelkezéseket a bíróságokról szóló és a
büntetőeljárási törvényből, valamint a polgári perrendtartásból.”
„Erről a negyedik alkotmánymódosítással összefüggő törvénycsomag elfogadásával döntött az
Országgyűlés szerdán.”
„A Ház márciusban azt foglalta az alaptörvénybe, hogy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke
meghatározott ügyek tárgyalására az általános illetékességű bíróságtól eltérő, azonos hatáskörű
bíróságot jelölhet ki. Nem lett viszont az alkotmány része az a passzus, amely korábban az alaptörvény
átmeneti rendelkezései között lehetővé tette, hogy a legfőbb ügyész másik bíróság előtti vádemelésre
adjon utasítást. Mindez több törvény módosítását is szükségessé tette.”
„A kormány azonban időközben az Európai Bizottság észrevételei nyomán úgy döntött, kiveszi az
alkotmányból az ügyáthelyezés lehetőségét, és új megoldást javasol a bíróságok leterheltségének
csökkentésére.”
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4. Bírósági mediáció
Megjelenés: 2013.06.26.
Forrás: Szombathely Ma / Szombathely TV
Cím: Bírósági mediáció
Szerző: Szombathely Ma / Szombathely TV
A Szombathely Ma című műsorban interjú készült dr. Gyengéné dr. Nagy Mártával, dr. Krémer
Andrással, dr. Kerpel Évával és dr. Parti Mónikával a bírósági mediációról.
5. Az új büntetőtörvénykönyv hatályba lépése július 1-jétől
Forrás: Heti Válasz / www.hetivalasz.hu
Cím: Lelőhetem a betörőt?
Szerző: Élő Anita
Oldal: 23-25. oldal
Link: http://hetivalasz.hu/itthon/erdekes-helyzetek-sorozata-kovetkezik-65477/
„Hétfőtől veszélyes „munkakörré” válik a betörés, az életét kockáztatja az éjszakai behatoló. Ám, ha
valaki ártalmatlanná teszi a betörőt, az új büntetőtörvénykönyv július 1-jei hatályba lépése után sem
számíthat rá, hogy a rendőr felveszi a jegyzőkönyvet és további nyugodalmas jó éjszakát kíván. Nagy
eséllyel bilincs csattan majd a csuklóján. Mi változik hát?”
6. Főbb bírósági ügyek:
6.1. Meggyilkolt pszichológus - Augusztusban kezdődik a másodfokú eljárás
Megjelenés: 2013.06.26.
Forrás: MTI
Cím: Meggyilkolt pszichológus - Augusztusban kezdődik a másodfokú eljárás
Szerző: MTI
„Augusztus 28-án kezdődik a Pécsi Ítélőtáblán a Bándy Kata rendőrségi pszichológus megölésével
vádolt Péntek László büntetőügyének másodfokú tárgyalása.”
„Tóth Sándor, a Pécsi Ítélőtábla szóvivője szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, ha nem lesz bizonyítási
indítvány, amelynek a táblabíróság helyt adna, nem kizárt, hogy az ügyben már az első tárgyalási
napon jogerős ítélet születik.”
6.2. Diósdi maffiaper - A Kúria lényegében helybenhagyta a jogerős ítéletet
Megjelenés: 2013.06.26.
Forrás: MTI
Cím: Diósdi maffiaper - A Kúria lényegében helybenhagyta a jogerős ítéletet
Szerző: MTI
„A Kúria szerdán kisebb változtatásokkal helybenhagyta a gyilkosságok, olajlopás és más
bűncselekmények vádjával indult diósdi maffiaperben korábban kiszabott jogerős ítéletet.”
„A Kúria a többi között elvetette azokat a védői felvetéseket, melyek szerint az eljárásból kizárt bíró vett
volna részt az ügyben, illetve, hogy a vád nem volt törvényes.”
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„A Kúria szerint alaptalanul vitatta a védelem, hogy a vádlottak közötti beszélgetésben elhangzott a
"Pipást végleg el kell utaztatni" megfogalmazás az egyik sértett megölésére való felhívás lett volna. Mint
a tanács vezetője megjegyezte: a későbbi események is a mondatnak azt az értelmét támasztották alá,
hogy az érintett meg fog halni, nem azt, hogy el fog utazni.”
„A Kúria azt az érvelést sem fogadta el, amely arra hivatkozva, hogy egyes vádlottak társukat
megverették, azt bizonygatta, hogy e bántalmazás sértettje más cselekményeit kényszer hatása alatt
követte volna el. Ezek a bántalmazások a legfelsőbb bírói fórum szerint a bűnszervezet rendjének,
vezetői posztjainak megkérdőjelezhetetlenségét biztosították, illetve a bűncselekményekből származó
haszon elosztásával függtek össze. Üzenetük pedig az volt a sértett felé: "Tudd, hol a helyed! Vedd
tudomásul, hogy nem te vagy a főnök!" Ám, ettől még az erőszakos cselekmény sértettje nem
mentesülhet az önszántából elkövetett más bűncselekmények miatti felelősségre vonástól.
A Kúria közölte azt is, hogy az erőszakos cselekmények célja többnyire az olajlopások
zavartalanságának biztosítása volt. A vezetékes olajlopás egyébként műszakilag is magas
szervezettségű munkát igényelt.”

