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Dr. Szili Katalin részére
az Országgyűlés elnöke

Helyben

rszdggyúlés Hivatala
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T1180901

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-a (1) bekezdése, valamint 102 . §-a (1) bekezdése alapján
a büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény módosításáról szóló T118090 . számú
törvényjavaslathoz az Alkotmány- és igazságügyi bizottság az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 167 . §-ának (2) bekezdésében a Be . törvényjavaslat szerinti
387. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Ha a másodfokú bíróság [a vádlottat több bűncselekmény miatt ítélte
el, mentette fel, vagy szüntette meg vele szemben az eljárást, az ítéletnek csak
az a bűnösséget megállapító, felmentő vagy eljárást megszüntető rendelkezése
bírálható felül, amely ellen fellebbeztek] ítélete több bűncselekményről
rendelkezett, a fellebbezés folytán a harmadfokú bíróság az ítélet minden
rendelkezését felülbírálja, kivéve a másodfokú bíróság által az első fokú bíróság
ítéletének felmentő, vagy eljárást megszüntető rendelkezését helybenhagyó részét .'

INDOKOLÁS

1 . A törvényjavaslat 167. §-ának (2) bekezdésében a Be . javasolt 387 . §-ának
(2) bekezdése - elvileg helyesen - tartalmazza azt a rendelkezést, hogy a
harmadfokú eljárásban az ítéletnek csak az bűnösséget megállapító, felmentő vagy
eljárást megszüntető rendelkezése bírálható felül, amely ellen fellebbeztek . A
törvényjavaslat 197. §-ának (2) bekezdése azonban - amely a Be . 416 . §-ának (4)
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bekezdését is megállapítja - akként rendelkezik, hogy nincs helye a büntetőjog
szabályainak megsértésére alapozott felülvizsgálatnak, ha az ügyben harmadfokú
bíróság hozott ügydöntő határozatot. A két rendelkezés egybevetéséből olyan
következtetés vonható le, hogy ha egy ügyet harmadfokon intéztek el, egyáltalán
nincs helye felülvizsgálatnak, akkor sem, ha a harmadfokú bíróság nem a teljes
ügyet bírálta el, mert pl . a másodfokú bíróság részbeni felmentését fellebbezte meg
az ügyész. A 416 . § (4) bekezdésének a) pontja alapján azonban az ítéletnek azon
rendelkezéseit sem lehetne felülvizsgálattal megtámadni, amelyet a harmadfokú
bíróság határozata nem érintett . Ez súlyosan méltánytalan helyzeteket idézhet elő,
akár a terhelt terhére is, mivel ha a másodfokú bíróság a vádlottat több
bűncselekmény miatt elítélte, illetve az első fokú bíróság elítélő rendelkezését
helybenhagyta, egyes vádpontok alól azonban - az első fokú bírósággal ellentétben
- felmentette, harmadfokú bírósági eljárásnak csak a felmentő rendelkezés
tekintetében van helye, és a törvényjavaslat 167 . §-ával megállapított 387 . § szerint a
harmadfokú bíróság is csak ezt a rendelkezést vizsgálhatja felül . Mivel azonban az
ügyben harmadfokú bíróság hozott ügydöntő határozatot, felülvizsgálatnak azon
elítélések miatt sem lenne helye, amelyeket a harmadfokú bíróság nem bírált, nem
bírálhatott felül .

2 . A Be. 387. §-ának javasolt (2) bekezdése más okból is problémás .
Halmazati elítélés esetén pl. ez a fajta korlátozott revízió adott esetben lehetetlenné
teheti azon törvénysértések kijavítását, amelyeket az eljárt bíróságok elkövettek
ugyan, de azok miatt nem fellebbeztek, vagy a fellebbezés kizárt (pl . mind az első,
mind a másodfokú bíróság törvénysértően állapított meg bűnösséget vagy
törvénysértően minősített, de ez ellen a harmadfokú eljárást nem lehet igénybe
venni) .

3. A vázolt problémákra a megoldás az, hogy a harmadfokú bíróság revíziós
jogkörét a törvényjavaslatnál szélesebben kell megvonni, és lehetővé kell tenni, hogy
a harmadfokú bíróság az általa észlelt valamennyi törvénysértést orvosolhassa . Erre
az a megoldás, hogy a fellebbezés folytán a harmadfokú bíróság az ítélet valamennyi
rendelkezését felülbírálhatja, kivéve azokat, amelyek mind első, mind másodfokon
felmentést vagy az eljárás megszüntetését tartalmazták . Nyilvánvalóan méltánytalan
lenne ugyanis, ha a harmadfokú bíróság a két bírói fórum által felmentet vádlott
bűnösségét állapítaná meg úgy, hogy erre vonatkozó indítvány nem is terjeszthető
elő .

Ezzel megoldást nyer az a probléma is, hogy a harmadfokú bíróság ügydöntő
határozata ellen nincs helye felülvizsgálatnak: célszerű és ésszerű, hogy abban az
esetben, ha a harmadfokú bíróság revíziós és reformációs joga széles, ne lehessen
még egy további, rendkívüli perorvoslatot igénybe venni .
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Dr . Vastagh Pál

a bizottság elnöke
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