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Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról T/11105 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A bizottság a törvényjavaslatot a következ ő új 15-16 . §-sal kiegészíteni javasolja :

15. §

A Be. 409 . § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Aterhelt javára perújítási indítványt terjeszthet el ő/

„f)a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa, illetve amennyiben a
terhelt halála óta több, mint ötven év telt el, oldalági rokona."

16.§

A Be. 417. § (1) bekezdés IUfl pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Felülvizsgálati indítvány benyújtására jogosult
II.a terhelt javára :/

„J) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa, illetve amennyiben a
terhelt halála óta több, mint ötven év telt el, oldalági rokona. "
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INDOKOLÁS

A módosító javaslat a büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény (Be.) perújításra, illetve
felülvizsgálati eljárásra vonatkozó rendelkezéseit pontosítja azáltal, hogy kib ővíti azon jogosultak
körét, akik a terhelt halála után indítványt terjeszthetnek el ő .
A perújítás olyan rendkívüli jogorvoslat, melynek alkalmazására - általában - új, az alapügyben fe l
nem merült bizonyítékokra alapítva, a jogerős, ügydöntő határozatban rögzített tényállás és az abbó l
fakadó jogkövetkezmények megváltoztatását célozva kerülhet sor .

Felülvizsgálatnak pedig a bíróság joger ős, ügydöntő határozata ellen van helye . A felülvizsgálati
indítványban meg kell jelölni a támadott jogerős, ügydöntő határozatot, és azt, hogy az
indítványozó a határozatot mely felülvizsgálati okból (büntet ő anyagi vagy eljárási
jogszabálysértés) tartja sérelmesnek .
A Be. taxatíve felsorolja a perújítási, illetve felülvizsgálati okokat és meghatározza a
kezdeményez ők körét a következők szerint :
A terhelt javára perújítási indítványt vagy felülvizsgálatot terjeszthet el ő az ügyész, a terhelt, a védő
– kivéve, ha ezt a terhelt megtiltotta - és a fiatalkorú terhelt törvényes képvisel ője ,
kényszergyógykezelés elrendelése ellen - a terhelt hozzájárulása nélkül is - a terhelt törvénye s
képviselője, házastársa vagy élettársa, a terhelt halála után pedig egyenesági rokona, testvére ,
házastársa vagy élettársa .

A bizottság megvizsgálta a rendkívüli jogorvoslatra jogosultak köre kiterjesztésének lehet őségét, és
úgy találta, hogy ha túl széles körben nyitná meg a rendkívüli jogorvoslat igénybevételének jogát ,
az egyrészt ellentétes lenne a rendkívüli jogorvoslatok céljával, másrészt elhúzódó és nehézke s
eljárásokhoz vezetne, tekintettel arra is, hogy bizonyos esetekben már annak megállapítása, illetv e
bizonyítása is hosszadalmassá válhatna, hogy a rendkívüli jogorvoslatot előterjesztő jogosult-e a
perújítás vagy felülvizsgálat indítványozására .
A jogbiztonság követelményét is figyelembe véve ezért a bizottság azt javasolja, hogy amennyiben
a terhelt halála óta több, mint ötven éve eltelt már, akkor a testvér mellett más oldalági rokonok i s
kezdeményezhessenek rendkívüli jogorvoslatot . Ennek különösen abban az esetben van jelent ősége ,
amikor az elhunytnak sem egyenesági leszármazója, sem testvére, sem élettársa, sem házastársa
nincsen .

Budapest, 2013 . május 21 .

Dr. Cser-Palkovics András
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