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Dr. Szili Katalin részére
az Országgyűlés elnöke
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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 160. §-ának (4) bekezdésében a Be. törvényjavaslat szerinti
373. §-a (1) bekezdésének Ill . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A Be. 373. §-a (1) bekezdésének III . pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[A másodfokú bíróság]

,,Ill . hatályon kívül helyezi az első fokú bíróság ítéletét, és az első fokú
bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bűnösség megállapítása, a felmentés, az eljárás
megszüntetése, a cselekmény jogi minősítése vagy a büntetés kiszabása, illetve az
intézkedés alkalmazása tekintetében

a) az első fokú bíróság az indokolási kötelezettségének oly mértékben nem
tett eleget, hogy emiatt az ítélet felülbírálatra alkalmatlan, vagy

b) az első fokú ítélet indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben
ellentétes ."

bizottsági módosító javaslat
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INDOKOLÁS

A törvényjavaslat abszolút hatályon kívül heiyezésí okként szabályozza, ha az
első fokú bíróság nem tesz eleget indokolási kötelezettségének, illetve, ha az első
fokú ítélet indokolása a rendelkező résszel ellentétes . A törvényjavaslat ugyanakkor
lehetővé teszi a másodfokú bíróság számára a megalapozatlanság kiküszöbölését,
amennyiben az nem oly mértékű, hogy az ítélet felülbírálatra alkalmatlan . Szükséges
a rendelkezések közötti összhang megteremtése, továbbá annak a pontosabb
meghatározása, hogy mely esetekben tekinthető az indokolási kötelezettséggel
kapcsolatos mulasztás olyan súlyosnak, hogy az nem orvosolható a másodfokú
eljárásban. A módosító javaslat egyértelműbbé, és pontosabban körülhatárolhatóvá
teszi a rendelkezést .

Icu(

Dr . Vastagh Pál
a bizottság elnöke
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