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Módosító javaslat2

Módosítópont sorszáma: I.

A javaslat érintett rendelkezése : új 372.*

Módosítás jellege : kiegészítés

Az intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása elleni panas z

372. § (1)Akinek az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása
a jogait vagy érdekeit közvetlenül sérti, az a tudomásszerzést ől számított nyolc napon belü l
panasszal élhet .
(2) Ha e törvény az ügyész vagy a nyomozó hatóság részére intézkedés megtételére határidőt
állapított meg, az intézkedés elmulasztása miatt akkor lehet panasszal élni, ha a határidő
eredménytelenül eltelt.
(3)Az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedésének elmulasztása miatt tett, a törvényben kizár t
vagy elkésett panaszt, emiatt indokolás nélkül nem lehet elutasítani .
(4) Ha az(1)bekezdés alapján tett panaszt az intézkedést tevő vagy az intézkedést elmulasztó ,
illetve a panaszt elbíráló alaposnak tartja, a panasszal sérelmezett helyzet megszüntetés e
érdekében szükséges és indokolt intézkedést megteszi, s err ől a panaszt tevőt határozat hozatal a
nélkül értesíti .
(5)Az(1)bekezdés szerinti panaszra egyebekben a R69-Y71.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat .
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó,

részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel . Az egy módosító javaslatban benyújtot t
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.



Indokolás

A hatályos Be . 196. §-a szerint az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedése vagy intézkedéséne k
elmulasztása esetén panasz benyújtásának van helye . A törvényjavaslat azonban megszüntetn é
ebben az esetben a panasz benyújtásának lehet őségét . Álláspontunk szerint indokolatlan a
jogorvoslathoz való jog ilyen módon történő szűkítése, ezért e tekintetben a hatályos szabályozás
fenntartását tartjuk indokoltnak.
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