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Az elihrhs meginditisa
A[ampolg6ri panasz lrkezett hivatalomhoz a slrtett btntet6elj6r6s- iogi helyzet6t 6rint6
anomihil}irral osszefiigg6sben. A panaszos jogi k6pvisel6 6ll6spontia szerint a hat6lyos biintet6
elifurislogr s6rtett fogalom nem felel megaz eur6pai uni6s kovetelm6nyeknek, 6s alapvet6 iogokat
s6rt.
A fentiekre tekintettel - figyelemmel arr:a is, hogy a hivatalomhoz tobb olyan panasz

lrkezett, amelyek alapjogi visszi'ss6g gyaniiilt vetett6k fel a s6rtett elj6t6siogi helyzet6vel
kapcsolatos an - az alapvet6 iogok biztosir6l szolo 201.1,. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.)
20.

S (1)

bekezd6se alapjiln az tgyben vtzsg6latot inditottam.

Az 6rintett alapvet6 iogok

A

iog6llamis6g elv6b51 fakado jogbiztons6g kovetelmtinye: ,,Magyarorszig ftiggetlen,

demokratikus jog6llam." [Alaptorv6ny B) ci]'k (1) bekezd6se]

Az alkalm azott io gszab 6lyok 6s ktizf ogi

sz

ervez ets zab i,Iy oz6

es

zktiztik

a polgdrt perrendtartisrol sz6L6 1,952. €vi III. torv6ny (a tov6bbiakban: Pp.)
a btntet6eljir6,sr6l sz6l6 1998. 6vi XIX. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Be.)

a

Tan6csnak

a

biintet6eljlrdsban

a s6rtett 1og6l16s6rol sz6lo 2001/220/B

kerethat6ro zata (a tov6bbiakban: Keretha tarozat)

a bfincselekm6nyek illdozatainak segit6s6r6l 6s az 6llami k6renyhit6sr6l szolo 2005.
6vi CX)C(V. torv6ny (tov6bbiakban: Ast.)
az alapvet6 iogok biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny (Ajbt)
Eur6pai Padament 6s Tani,cs a brincselekm6nyek illdozatatnak jogara,
^z
tilmogatdsira 6s v6delm6re vonatkoz6 minimumszabilyok megilllapitisi,r6l 6s a
2001/220/18 tan6csi kerethat6rozat felvilltilsdr6l sz6l6 2012/29/EU ir6nyelve (a
tov6bbiakban: Irinyelv)

A megdllapitott t6nyill6s

A panaszos jogi k6pvisel6

el6adta, hogy tgyfeleit a s6relmiikre elkovetett bfincselekm6ny
miatt folyamatban l6v6 bintet6eli6r6s nyomozatt szak6ban huzamosabb ideig s6rtettk6nt kezelt6k,

azortban a m6sodfokri bir6s6g a brincselekm6ny min6sit6s6t megvlltoztatta, amelynek
eredm6nyek6nt - mivel a brincselekml.ny a gazd6lkod6,s rendj6t s€rrt, azaz nincs elj6r6sjogi
6rtelemben vett s6rtettje
iigyfelei elveszitett6k kor6bbi
s6rtetti pozici6ikat.
^z cselekm6nyeken va16 r6szv6teli,,er6s"
I(ovetkez6sk6ppen joguk,
eljirilsi
iratbetekint6si,
^z
m6solatk6szit6si joguk ,,elveszt6se" miatt - rigyfelei a btntet6eliirl,s keretlben^zlefoglalt iratokat
m6r nem tekinthetik meg 6s azokb6l m6solatot sem k6rhetrs.ek, azaz nem rendelkeznek elegend6

a

J

adattal 6s bizonyit6kkal a bfincselekm6nyt 6s a biintet5elj6r6,st 6rint6en. Adatok 6s okiratok
hilnyiban pedig polg6ri peres eliiris keret6ben sem tudjik 6rv6nyesiteni tulajdoni ig6nyeiket;
neh6zs6geik ad6dtak a bfincselekm6nnyel osszefiigg6sbe hozhat6 .69 ellen inditott 6s
megsziintetett felsz6mol6si eliirdsban is; tov6bb6 a kapcsol6d6 biztosit6si jogviszonyban sem
tudnak ig6nyt 6rv6nyesiteni.
A panaszos 6lT6spontja szednt a felvizolt s6relmes helyzet elkenilhet6 lett volna, ha a Be.
s6rtett-fogalma megfelelne
eur6pai uni6s elv6r6soknak. E korben hivatkozott
^
^z
Kerethatdroz^tt^, vala;fiint az kiny ekre.
Alapvet6en agg6lyosnak tekinti
p^naszos, hogy a Be. a bffncselekm6nnyel
^
osszefiigg6sben kilrt szenvedett term6szetes szem6lyek iogi st|otszit szlttagolja s6rtettre,
maginfllrc, egy6b 6rdekeltre, rnagilrvidlora 6s p6tmag6nvidl6ra, rnajd v6gs6 soron tanirk6nt
kezeli 6ket. A tanuvi min6sitett s6rtett ennek eredm6nyek6nt ildozat helyett l<tz6r6lag eljir6si
kotelezetts6gek alany6vd vilik, 6s a k6rt, hiltinyt szenvedett alanyok jog6rv6nyesit6se, jogaik
gyakorl6sa mfu ellehetetleniil. Mindei - a panas<os rillispony'a sryrint - ellentdtes a4 Inlryelu
ktiuetelmdnlit, a tis{essiges eljdnishoiuald jogot, a tiirainJl eldtti egyenlfsdg
eluit, aTemberi miltdsdgho4ual6jogot, ajogoroslathoyualdjogot, toatibbd a tulEdonhoiualdjogol is.
rendelkeydseiuel, is sdrti

A

a jogbi4onsdg

panaszos megit6l6se szerint ugyanis

az

illdozatok biintet6elj6r6si pozici6ja
a szeflflt alakul ki a
jogaik 6rv6nyesit6s6t tdmogat6 v^gy 1<tzir6 kiilonbs6g, hogy a s6relmtkre elkcivetett
cselekm6nyeket a jogalkalmaz6 mik6nt min6siti. Szint6n a brincselekm6ny min6sit6s6nek
fiiggv6nye, hogy az illdozat - aki a jogr min5sit6st6l fliggedeniil is t6nylegesen kirt, hdtdnyt
szenvedett i"g szab6lyoz6s alapjin re6lis lehet5s6ggel bir-e a s6relm6re elkcivetett
kiszfimithatarJan, iltlilthatatlan; illetve a brincselekm6nyek illdozatai kozott

"

bfincselekm6nnyel osszefiigg5 tulajdoni igenyeinek hat6kony 6rv6nyesit6s6re.

A vizsgillatom keret6ben megketestem a biintet6jogi iogalkot6s6rt felel5s Igazs6giigyi
Nliniszt6riumot (a tov6bbiakban: INf), 6s - tekintettel arra, hogy a kor6bban r6szemre megkiildott
6s a I(orm6ny internetes oldal6n nyilv6noss6grahozott el6te{eszt6sb6l atr6l szerezten tudom6st,
hogy az irj torv6nyi szabillyozS.s a s6rtett fogalm6nak pontosit6s6val virhat6an alkalmas lesz a
gyakorlatban felmeriil5 anomilhilkkikiiszobol6s6re - az alilbbi k6rd6sek megv6laszol6s6ra k6ttem:
-hazaijog szerint - s6rtettnek nem min6stil5
illdozatok biintet6eli6r6sban betoltott szerep6t 6s az eljirdsi pozici6jul*loz kapcsol6d6
1. Mennyibenl6tja ci,sszeegyeztethet6nek a

jogosults6gokat az Ir6nyelv 6ltal megfogalmazott c6lkit6z6sekkel6s normativ rendelkez6sekkel?

2. Amennyiben 6ll6spontja szerint az kilnyelv implement6l6sa telieskorrien megtort6nt,
irgy k6rem, sziveskedj6k megjelol-ni azon hazar jogszabillyr rendelkez6seket, amelyek a s6rtettnek
nem min5sil6 illdozatok sz6m6ra is ugyanolyan m6rt6kben biztositj6k az hinyelv szerinti 6ldozaft
jogosiw6nyokat a biintet6elj6risokban.
3. Mennyib en l6tia biztositottnak a s6rtettnek nem min6siil6, de adott brincselekm6ny
kovetkezt6ben k6rt, bdtrinyt szenvedett illdozatok tulajdoni ig6nyeinek, k6rig6nyeinek hat6kony
6rv6nyesit6si lehet6s6g6t, figyelemmel ana, hogy a hat6lyos Be. 6rtelm6ben a tant pozici6iilban
l6v6 ildozatoknak a polgdri per meginditilsihoz sztks6ges iratokhoz nincs hozzif6r6si ioguk?
4. Az rij biintet6 el16r6sr6l sz6l6 torv6ny hat6lyba l6p6s6ig tervezik-e, illetve hogyan
tervezik a hatilyos szab6lyoz6s m6dosit6s6t annak 6rdek6ben, hogy az Ir6nyelv elvitdsarval
osszhangban 6116 ioggyakorlat 6rv6nyestlhessen?

Ai
A

IM ai

a lib

bia knl I

h!'i ko 7lato tt.

s6rtettekkel kapcsolatos hat6lyos jogi szab6lyoz6.s,belelrtve a s6ttett fogalrnirrak a Be.-

ben foglalt jelenlegi definciojirt is, megfelel az eu6pai uni6s kovetelm6nyeknek. A hat6lyos
torv6nyl fogalom a ,6rtett.k rendkiviil sz6les kor6t oleli fel, kiteried mind a bfincselekm6ny
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kapcs6n kozvetleniil, mind a k6zvetett m6don s6relmet szenvedett szem6lyekre, igy magibanfoglalja
a 4 Ini n1 e la s 7g ri n ti d Ido 4a t foga ln d b a n ro I t s 7,e m d! e ke t i s.
A Be.-ben foglah sdrtett fogalmat mindayondltal a jogalkalmalts nem kiiueti. A t,lg sdne*fogalnat a
gyakorlat rendkiaiil s$ken drtelne{. A joggyakorlat csak azokat a szem6lyeket tekinti s6rtettnek, akik

a brincselekm6nynek anyagS jogi 6rtelemben vett passziv alanya:r, illetve akikkel kapcsolatban a
brincselekmEny t6ry6ll6s6ban foglalt eredm6ny (ha van ilyen) megval6sult.
Az IM 6ll6spontja szerint az Ast. szabillyozdsa a le\en helyzetben nem relev6ns. Az
Ir6nyelv angol nyelvff szcivege egys6gesen a victim kifejez6st hasznillla, amelyre tekifltettel ahazai
jogszabilyokban is az egys6ges fogalom (6ldozat) hasznillata volt indokolt. Az uni6s jogi aktus
horizontilis jelleg6b6l ad6d6an ugyanakkor ahazai 6ttiltet6s kiilonboz6 iogteriiletek logszab6lyait
6rinti, amelyek elt6r6 terminol6giival rendelkeznek. Ez azonban onmagiban nem 6intt az
Ir6nyelv 6tiiltet6s6nek megfelel6s6g6t, hiszen ^z implement6ci6t megval6sit6 iogszab6lyok
tartalmtlag biz to sitj 6k az k iny eW re ndelkez 6 s einek v al6 me gfelel6 s t.
el6z5ekb6l is kiolvashat6, a 2. k6rd6sem kapcs6n a t6rca ugyancsak
Amint az
^z
egy6rtelmfien 6gy fogalmazott,hogy; ,,a hattifios Ba sdrtett-fogalna magibanfoglalja ailrinlelu ,,uictim"
fogatmdba tartoqd syemdlteket, akik sz6m6ra biztositottak az It6nyelvben megfogalmazott
jogosults6gok".
Az IM 6ll6spontja szerint teh6t az Ir6nyelvben megjelolt szem6lyi kor a Be. delnicioia
6rtelm6ben s6rtett. A s6rtetti kor tulajdoni ig6ny6t, k6ng6ny6t akir a biintet5eli6r6sban a polgiri
jogi ig6ny beny,ujt6s6val (adhlzios elj6r6s), akir a biintet6elj6r6son kiviil a polgii bfu6s6'ghoz
benyuitott keresettel 6rv6nyesiteni tudja. Figyelemmel kell azonban lenni ana, hogy adh6zr6s
ellilrisban is el6fordulhat, hogy a brosig az elilrds konkr6t koriilm6nyeue, az el16r5,s 6tdekeire
figyelemmel rigy dont, a polgin jogi ig6ny 6rv6nyesit6s6t egy6b torv6nyes ritra utasitia. Tehit m6g
a s6rtetteknek sincs ,,alan'1. iogrk" az adh6zr6s eljirdshoz.
Az IM tov6bbi kiemelte, hogy tulajdoni ig6ny6nek, a brincselekm6nyb5l szirmaz6
kdng6ty6nek 6rv6nyesit6se, megt6rit6se miatt b6rki, ak6r a s6tettnek nem min6siil6 tanri is a
polg6ri bn6sighoz fordulhat. A potg6ri eljdtisban a Be. 74/8. S (5) bekezd6se 6rtelm6ben a
keresetinditishoz sziiks6ges iratok, adatok rendelkez6src 6ll6sa is megoldott annak a szem6lynek
ugyanis, akinek a biintet5elj6r6s lefolytatdsihoz, illet5leg annak eredm6ny6hez iogS 6rdeke
fftz6dlk, az elj6risr6l felvil6gosit6s adhat6. Emellett, a polgdi elj6r6sban - ha esetleg valamilyen
adat, rat m6gsem 6ll a felperes rendelkez6s6re - a polgiri bir6s6g megkeres6s6re a Be. 71/8. $ (1)
bekezd6se alapjin a biintet6eliilrS,sban elj6r6 bir6sig, igy6sz, nyomoz6 hat6s6g a biintet6tgy
rataitvagy annak hiteles misolatdt megkiildi, illetve azokba betekint6st enged6lyez.
V6giil az IM t6jlkoztatott, hogy aq // biintetde/dnlsi kddex el1kds{tdse sorin felneriih, hogy
mddosaljon a sirtettfogalma, aqonban aTegyeTletdsek eredmdnlkeppen a hatdfios siabnfiorylsfenntartdsa mellett

s<i)ktett diintds, amely telies

A vizs g6lat

me

m6t6kben megfelel az kinyelv rendelkez6seinek.

gdllapitis ai

I. A hatdsktir tekintet6ben
Az Alaptorv6ny 30. cikk (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok biztosa alapjogv6delmi
tev6kenys6get lat el, eliilrilsit b6rki kezdem6nyezheti. Ugyanezen cikk (2) bekezd6se alapjin az
alapvet6 jogok biztosa az alapvet6 jogokkal kapcsolatban tudom6s6ru jutott vissz6ss6gokat
l<rvlzsgillja y^gy livizsgilltaga, orvosl6suk 6rdek6ben 6kal6nos v^gy egyedi int6zked6seket
kezdem6,nyez.

A feladat- 6s

hat6skciromet, valamint

ennek elTiltisdhoz sztiks6ges vizsgillatt

jogosults6gaimat az Ajbt. hat6rozza rrreg.
Az AJbt.20. S (1) bekezd6se arrz ad feil'ntalmaz6st, hogy

ahozzim benlrujtott beadv6ny
alapliln - az Albt-ben meghatlrozott kiv6tellel - vizsgilatot folytassak, 6s az Ajbt.-ben
meghatirozott int6zked6st alkalm^zz^m. Az Ajbt. 18. S (4) bekezd6se 6rtelm6ben pedrg a
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hat6s6gok tev6kenys6ge sor6n felmeriilt, az alapvet6 jogokkal kapcsolatos vissz6ss6g
megsziintet6se 6rdek6ben hivatalbol eljirl,st folytathatok. A hivatalb6l inditott eljir6s tetm6szetes
szem6lyek pontosan meg nem hatarczhat6, nagyobb csoportj6t 6dnt6 visszi'ss6g l<tvizsgdl6sira
v^gy egy alapvet6 jog 6rv6nyestl6s6nek iltfogo vizsgilat6ra ir6nyulhat. A hivatalb6li vizsg6latot
egy mag6nszemlly jelz6se is megalapozhatja.

ombudsman sz6m6ra egy adott jogi szabllyozis alapjogi aspektusri vizsgilatira,
valamint a jogszabilyok hi6nyoss6gaival, tattalmi hib6ival osszefiigg6 int6zked6sek
megfogalmazisira a torvlny lehet6s6get teremt. A preventiv alapjogv6delemre is hangsulyt
helyez6 ombudsmani gyakorlat alapjln a biztos mandituma keretei krizott marad akkor, amikot
az alapjogi aspektusri vrzsgillathoz n6lktlozheteden m6don, a konkr6t alapjogs6relmek 6s ezen
alapul6 panaszok megel6z6se 6rdek6ben 6ttekinti a relev6ns jog; szab6lyoz6st, felt6rk6pezi 6s jelzr
a iogalkot6s6rt felel6s szervek rinyilba a felmeriil5 aggillyokat.
Az Aibt. 28. S (1) bekezd6se szednt az alapvet6 jogok biztosa az illtala lefolytatott
ezeken alapul6
dlzsgillatol jelent6st k6szit, amely ttttalmazza a felt6rt t6nyeket 6s
^z
megdllapitls okat 6s kovetkez tet6s eket.
Az eur5pai uni6s jogszabiiyr rendelkez6sekkel val6 osszhang vtzsgillata nem tartozik az
ombudsman feladat-6s hat6skor6be, ez|rt a vrzsgillatom sor6n abban nem foglaltam 6s nem is
foglalhattam 61l6st, hogy a Be. s6relmezett rendelkez6,se mennyiben felel rr,eg az eur6pai uni6s
el6ir6soknak, valamint, hogy az Ir6nyelv implement6ci6ja megtort6nt-e. Ezzel egyidejfileg
azonban a szab6lyoz6s alapjog-konformit6s6nak 6rt6kel6se sor6n nem hagyhat6ak figyelmen kiviil
Ir6nyelv 6s a Kerethatirozat
a vonatkoz6 eur6pai uni6s elv6r5,sok, ez6rt a vizsgilatomat
^z
rendelkez6seinek szem el6tt tartisival folytattam Ie.
Tekintettel tovibb| arra,hogy az AJbt. 18. S (3) bekezd6s e) pontja alapjin az alapvet6
jogok biztosa a bu6s6g tev6kenys6g6t nem vizsgillhatla, a joggyakorlat alapjoE-konformitds|r6l,
valamint a vizsg6latom tilrgydtk6pez6 konkr6t iigyr6l sem foglalhatok 6ll6st. Bz|rt csup6n annak
vrzsgillatira teried ki a hatiskorom, hogy aiogszabillyi rendelkez6sek minden esetben alkalmasake az egylrtelmfi 6s kisz6mithat6 iogalkalmazis megteremt6s6re.

Az

lI. Az 6rintett

alapvet6 iogok tekintet6ben

Az alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi ptobl6ma mogott 6116 osszefiigg6srendszer
feltir6,sa sor6n auton6m, objektiv m6don, ktzirolag alapjogi 6rvek, felsorakoztatisdval 6s
cisszevet6s6vel tesz eleget az ,\laptorv6nyben kapott mand6tum6nak. Allispontom szerlnt
^z
ombudsman akkor i6, el helyesen, ha kovetkezetesen, zstn6rm6rt6kk6nt tdmaszkodik az

Alkotrn6nybr6sig alapvet5 jog6llami garanciilWal
megillapitasaira, valamint

egyes alaplogS tesztekre.

6.s

az alapjogok tartakn|val kapcsolatos elvi

^z
a 22/2012. ry. 11.) AB hat6rozatiban arra mutatott 16, hogy ,,az
Az Alkotminybir6s6g
el5z5 Alkotminy 6s az Alaptorv6ny egyes rendelkez6sei tartalmi egyez5s6ge eset6n 6ppen nem a
kor6bbi alkotm6nybu6s6gt dont6sben megjelen6 jogelvek 6w6tel6t, hanem azok figyelmen kivtil
bagyisit kell indokolni". Ugyanakkor a testiilet a 13/2013.0/I. 17.) AB hatdrozatinzk indokol6sa
,oii, urt emelte ki, hogy az adott hatilrozatban vizsg6lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben m6r az
Alaptorv6ny negyedik m6dosit6sa alapjiln j6r el a kor6bbi alkotminybtosigs hatlrozatokban
foglaltak felhaszn6lhat6s6.gitillet5en. A testtilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta liazt,hogy ,,az
Altotm6nybir6s6g a hatdlydt vesztett alkotm6nybrosdgS hatilrozat forr6sk6nt megjelol6s6vel, a
l6nyegi, az adott igyben felmedil6 alkotm6nyoss6gi k6rd6s eldont6s6hez sziiks6ges m6rt6kfi 6s
tegedelrnfi tatalmi v^gy szcivegszer6 megjelenit6ssel hiuatkoqhatja aagy idiTheti a konibbi
haitimiataiban kidolgoTott dnnket, jogelaeket. Az indokolisnak 6s alkotmirryiogi for6sainak ugyanis a
demokratikus jog6llamban mindenl<t szdrnira megismerhet6nek, ellen6rizhet6nek kell lennie, a
kovethet6ek legyenek. A
iogbiztons6g ig6nye az, hogy a dont6si megfontol6sok 6tl6that6ak,
.ryilr6.ro, e*"lar a dont6s indokl6s6nak lltalapla. A kor6bbi hatdrozatokban kifeitett 6rvek
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felhaszn6lhat6sigilt az Alkotmilnybr6sig mindig esetr6l esetre, a konkr6t iigy kontextus6ban
vizsgdlla;'
Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint N{agyatorszig fiiggeden, demokratikus
r6mutatott, hogy a iog6llam n6lkiilozheteden
1og6llam. Az Alkotminybtrosilgtobb hat6rozatiban
eleme a jogbiyonsdg. A testiilet a 9/1992. (I. 30.) -LB hatilrozatiban r6szletesen kifeitette, hogy a
jogbiztons6 g az 6l7am koteless6g6v6 teszi annak biztosit6sit, hogy a 1og eg6sze, egyes r6szteriiletei
'6saz egyes jogszab6lyok is vil6gosak, egy6rtelmfek, mfikod6stket tekintve kiszimithat6ak 6s
el6relilthatoak legyenek a norrna cimzettjei szim6ra. A jogbiztons6g nem csup6,n az egyes norm6k
egy6rteimris6g6t koveteli meg, de aiegyesjogintdryndryek m/ikiiddsdnek kisTimithatdsdgit isAz Alkotrn6nybir6s6g 11/1992. (III. 5.) AB hatfuozatban kifeitett 6rtelmezr!,se szelint
hordol ai
,,alkotmtinlos jog,illamban a biintetdjog nen pus{tin esqktiT, hanem drtdket udd ds maga is irtikeket
alkotmdnlos biintetdjogi elaeket is garancidkat. A biintet6jog a biintet6hatalom gyakorl6s6nak torv6nyes
alapja 6s egpttal az egy6m jogok v6delm6nek szabadsd,glevele is.". A testiilet e hatitozatdban
kife)tette tovilbbl, hogy a jogbiztons6g elve az akotminyos biintet5iog r6szek6nt tobbek kozott
azt kciveteli meg, hogy a btintet6jogi rendelkez6sek pontosan kenilienek megfogalmazilsra,
egy6rtelmfiek legyenek a notma cimzettlei szimLra.
A uiTsgilatonat eryk alqjdn a jogbiT1onsdgbdl kuerythetd normauildgossrig is kisryimithatrisdg
ktiuetelminldnek ferydben fofitattan /e, a tiibbi, a panasqos dltal neaesitett toudbbi alapuetd iog (^
jog, a torv6ny el6tti egyenl5s6g, az emben
iog6llamisieb6l ered6 tisztess6ges eljirdshoz val6
m6lt6s6gho z val6 iog, u jogorvoslath oz val6 jog, nrlajdonhoz val6 iog) tekintetdben a ui4sgllatot
^
mell67!em. Bzen alapvet6 jogok jelen iigy tirgyival val6 kapcsolata nem tekinthet5 ugyanis
kozvetlennek. I(6ts6gtelen, hogy a s6rtetti pozici6b6l ered6 jogi helyzet - illetve annak l'rtdnya kozvetve m6s alapvet6 jogokat is 6rinthet, 6m a b$ncselekm6ny min6sit6se okin a s6rtettk6nt
tort6n6 fell6p6sb6l val6 l<rzfuils nem ezen alapvet5 jogok korliltozisitz- yagy l,tzirisin ir6n1'ul,
illetve nem is eredm6nyezi azt, figyelemmel az alabbiakra is.
A tisztess6ges elji,r6sho z va16 jog 6s a hilr:inyos megktlonboztet6s tilalma tekintet6ben az
Alkotm6nybir6s6g a s6rtetti st6tuszb6l ered6 p6tmaginvidl6i fell6p6s torv6nyr szabillyozisa
kapcs6n leszcigezte: a bfincselekm6ny elkovet6se esetr6n az illlami btintet5 ig6ny 6rv6nyesit6se 6s
az elkovet6 megbiintet6se nem a s6rtettet, hanem az 617amot illeti. A brintet6 ig6ny 6rv6nyesit6se
teh6t illtami feladat, igy sem a s6rtettnek, sem mis harmadik szem6lynek nincs alkotm6nyos
alapjoga a biintet5 ig6ny 6rv6nyesit6s6nek kik6nyszerit6s6re 6s az elkovet5 megbtntetlslre. A
tislpxdges e[drdshoiaaltijogbdl tebdt nem uerythetd le o/1an, a sirtefiet megilktd alaplog ame! alapjdn a biintetd
igery binisng dltali elbirildsd kiktiaetelhet1, uagy kikdrysTeithetd lenne. Eppen ez6rt az .ilkotminybir6s6g
az 6ll6spontra helyezkedett, hogy nem ritkozik az -Nlaptor:r6nybe az a blr6r dont6s, amely a
^ff^
bffncselekm6ny min6sit6.se alapiiln az €rintett szem6lyt a p6tmaginv6dl6i fell6p6sb6ll<tz6qa. E
tekintetben a testiirlet kimondta: a pdlmaginudd jogintiTmirye ds a hdtniryos megkiiliinbtiletds alaptiirudryti
tilalmdt megfogalnayi siabd! kdit;tti tissiefiiggds nem dtdkelhetd olyan alapvet6 alkotm,iryjogi jelentdsdgfr
kd rdi s kd n t sem, amely 6tdemi alkotm6nyb r os5,gi eljdrist indokolna.
A felmeriil5 anom6li6k vtzsgilatilnak legalapvet6bb szempoti6t tehit a megbizhat6, el5re
l6that6, l<tszdmirhat6 szabilyozis 6s hat6s6gi tev6kenys6g k€pezi, amely a iogbrztonsilg
kovetelm6ny6b6l fakad.
1

III.

Az tigy 6rdem6ben

1. A Be. 51. S (1) bekezd6se szerint sirtefi a7, akinek ajlgat uagt ajogos drdekdt a biinuelekmdnl
sirtefie uagy aes4dfie7lette. Abirtet6eli6rix6l sz6l6 7973.6vi I. torv6ny a s6rtett fogalmilt ugyancsak

ily m6don hatirozta meg.

|
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A KerethatArozat 1. cikk a) pontja szerint s6rtett
,,term6szetes szem6ly, aki olyan
^z ^
k6rosod6st szenvedett, ide6rtve testi vagy szellemi 6ps6g6nek s6relm6t, lrzelmi szenved6s6t v^gy
gazdasl,gl vesztes6g6t is, amelynek kozvetlen oka olyan cselekm6ny vagy mulaszt6s, amely
valamely tagilllam biintet5jogi szabillyarnak megs6rt6s6vel val6sult meg".

A

Kerethatirozatot 2072-ben felv6lt6 lrinyelv

2. cikk a) pontja pedtg az

illdozat

definci6jit a kovetkez5k szerint adia meg:
,,i. olyan term6szetes szem6ly, aki kcizvedentil brincselekm6ny kovetkezt6ben s6telmet
szenvedett - ide6rtve a ttzikat, szellemi vagy lrzeluri s6riil6st, vagy gazdasdg;hdtinyt;
ii. a kozvetleniil bfincselekm6ny kovetkezt6ben 6let6t vesztett szem6ly csalildtaga| akik
s z em6ly elhalilo z6s a f oly tan s 6relmet s z e nved tek".

Mindk6t uni6s dokumentum megkoveteli

e

a

s6rtettk6nt/6ldozatk6nt meghatlrozott
szem6lyek - tobbek kozott - tiljlkoztatishoz, k6rt6rit6shez, helyreilit6 igazsS,gszolgiltatisban
val6 rlszvltelhez val6 iogdt az 6intett biintet5elj6risokban.2 A tilllkoztatdshoz val6 jog r6szek6nt
mindk6t dokumentum kiemeli a s6rtett jog|t arua, hogy az iltala tett feljelent6s alapiin indult
biintet6elj 6 rils 6l16sdr6l, a megtett int6zked6s ekr6l inform6l6di on. 3
Az I.ilnyelv el6trla a tagilllamoknak, hogy a lemzett btintet6 igazs6gszolglkatasi szereppel
osszhangban az illdozatnak joga legyen k6rr.u az el16r6,s megszffn6s6t eredm6nyez6 hatarozat
feliilvizsg6lat6t.

Az lrdnyelv tovibbS, alapvet6 c6lk6nt deldarillia, hogy a bfincselekm6nyek illdozatait olyan
szintri t6mogat6sban kell r6szesiteni, hogy k6pesek legyenek r6szt venni a biintet6elifurilsban.a
Mindazon6ltal
Irinyelv elismeli, hogy az 6ldozatoknak a btntet6 rgazsL,gszolgiltatisi
^z
rendszerben betoltott szerepe 6,s az,hogy aktivan r6szt vehetnek-e a btintet6elj6r6sban,
^flemzet1
rendszert5l ftgg6en tag6llamonk6nt v6ltozik.s
2. Mindenekel6tt fontos kiiltinbsig€t tenni a sdrtefi ds a7 iln. passrya alary kiiii)tt. Et5bbi egy
eljdrilsjogs fogalom, amely a biintet6elj6rS.s egy l6nyeges szerepl6j6t hivatott nevesiteni 6s egyittal
ktilonboz6 jogosults6gokkal felruhizn; mig a passziv alany egy anyagS iogi kateg6ndt taka4 amely
tulajdonk6ppen a brincselekm6ny elkovet6s6nek szem6lyben megtestesiil6 tdrgyit jelenti. E k6t
fogalom megkiilonboztet6s6nek val6jiban akkor van jelent6s6ge, amikor adott bfincselekm6ny
passziv alanya 6s s6rtettje elkiilontl egym6st6l. El6fordul azonban, hogy egy brincselekm6ny
6rtelemben nem rendelkezik passziv alannya.l, mert a cselekm6ny az 6l1amr, t6rsadalmi
^flyz,gtjogi
vagy gazdas6gi rendet s6rti vagy veszllyezteti. Ilyen esetben is gyakorta el6fotdul tzonban, hogy a
bfincselekm6ry - az 61lami, t6rsadalmi va;gy gazdas6gi rend megs6rt6s6n vagy veszrilyeztet6s6n tul
- egpttal valamely szem6lynek kozvetleniil s6relmet okoz." Ilyen esetben a s6rtett 6s a passziv
alany logqntl.zmlny6nek ktlonboz6 kontextusban val6 6rtelmez6se 6s egymist6l elv6l6sa
teoretikusan elk6pzelhet6v6 tenn6, hogy a passziv alannyal egy6bk6nt nem tendelkez6
brincselekm6ny kovetkeztlben kozvetleniil s6relmet szenvedett szem6ly s6rtettk6nt l6phessen fel

brintet5eljirisban.
3.Aiogalkalmaz6 szervek mindazoniltal-amint erre^z IMisr6mutatott^v6lasz6banjellemz6en rigy 6rtelmezik a passziv alannyal nem rendelkez6 brincselekm6nyeket, mint amelyek
eset6ben s6rtetti fell6p6sre sincs jogi lehet5s6g. Ezt tdmasztja all, a bgfelsdbb Binisdg 90/201l. BK
udlemdrye is, amely a s6rtettet megillet6 egyik legfontosabb jogosults6g, a p6tmag6nv6dl6i fell6p6s
tekintet6ben kimondta, hogy ,,a s6rtett - potmagnv6dl6k6nt - biintet5jogr ig6ny6t 6ltal6ban
akkor 6rv6nyesithei,ha passziv alanya akoz:,6dra tildozend6 brincselekm6nynek, v^gy t€nydllils
^
eredm6nyt tartahnz. Altal6ban kizdrt a p6tmagdnvid, ha az adott brincselekmlny alapvet6en az
a

2kfunyelv 6.,12.6s 16. cikke; Kerethatirozat 4.,9. 6s 10. cikke
Irinyelv 6. cil,k (2) bckezd6s b) pontia; Kercthatatozat a. cikk (2) bekezd6s a) pontia

3
a

5

Irinyclv

1. citd< (1) bekezd6sc

lr6nyelv prcambuluma (20) bekezd6se
6 'Ierm6s;,rtesen az scm ismeretlen, hogy egy brincsclckm6ny a tirsadalom sz6les k<irciben, szem6lyek tig 6rtelernben vctt
csoportiainak is kozvetve s6relmet okoz (ide6rwc a tirsadalmi zaklatottsigot is). Az ilyen icllcgu t6voli, kozvetett s6relem azonban
6.tclcmszenien nem ad alapot a s6rtetti min6s6gben vaki fell6p6snek. E iclcnt6s egyetlen mcgillapitisa scm tckinthet6 a s6rtctti
fogalom ilyen tig 6rtelmez6s6re val6 torekv6s melletti drvel6snek.

8

v^gy gazd^s6gi rendet s6rti vagy veszllyezteti, s a term6szetes vagy iogi szem6lyt
6rint6 iogs6relem csup6n itt6telesen kovetkezik be." A BK v61em6ny szerint tov6bb6 minden
brincselekm6nynek k6ts6gteleniil van valamilyen kovetkezm6nye akdr a szrikebb, ak6r a t6gabb
kornyezetre; ez azonban nem jelenti, hogy minden brincselekm6nynek felt6tlentl van eliirisiogr
6rtelemben vett s6rtettie. Ha tehit a torv6nyi t6ny6ll6s sem passziv alanyt, sem eredm6nyt nem
tartalmaz, akkor az adott bffncselekmlny az 61lami, t6tsadalmi, vagy gazdtsigi rendet s6ti vagy
vesz|lyezteti, s esetleges kovetkezm6nye konkr6t term6szetes, vagy jogi szem6lyte n6zve csupin
6tt6teles. Ezzel egyrdejfileg a BI( v6lem6ny szerint al<rzdr6lag k6rosulti, vagyoniogi 6rdek, illetve
ig6ny 6.w6nyesit6s6nek nem felt6tele a b6noss6g meg6llapitasa. (A BK v6lem6ny 6rtelmez6se
ilapiiln teh6t nem ritk6n e\66llhat olyan helyzet, hogy p6ld6nak ok66rt a gazddlkod6s rendi6t s6rt6
brincselekm6ny kovetkezt6ben kozvetleniil kdrt szenvedett szem6ly a biintet5eli6r6sban nem
l6phet fel s6rtettk6nt,legfeljebb egy6b 6rdekeltk6nt 6s tanrik6nt kezelik.)
Ezek alapjiln a gyakorlatban nem kap kell6 figyelmet az, hogy a Be. szerinti s6rtettfogalomba a towlnyt megfogalmazis szennt bele6tthet6 lenne az is, akinek a bfncselekm6ny
kozvetleniil k6rt okozott, az^z ajoga,jogi 6rdeke annak kapcs6n egy6bk6nt s6riilt.
4. Annak meg6rt6se 6rdek6ben, hogy mi6rt van jelent6s6ge a s6rtettk6nt tort6n5 fell6p6s
lehet6s6g6nek, a teljess6g ig6nye n6lkiil c6lszer6 6ttekinteni, hogy a srSrtettet az eut6pai uni6s jog
alapjfu megillet6 jogok mennyiben 6rv6nyesiilnek a hazar biintet6elj6r6si iogban, ris ennek
keret6ben megvizsg6Lri kiilonosen a tijlkoztat6,shoz val6 jogot, a iogorvoslati )ogot 6.s a W6'zi
jelent5s6gfi
,,k6rt6rit6shezi' val6 iogot, mint a bfincselekm6ny illdozatai szimira legalapvet6bb
6l7ami, tiLrsadalmi

k6rd6seket.
-

A

sdtett Be. sT,eintijogai dhaldnossdgban:

A s6rtett )ogosult ara,hogy
a) - nlhilnv kiv6telt6l eltekintve

-

az e\66si cselekm6nyekn6l jelen legyen, az el)ir6s 6t

erinto uatatba betekintsen,
b) az el)fu6s b6rmely szakaszdbar inditv6nyokat 6s 6szrev6teleket tegyefl,
c) a biintet6eljfuilsi logai6l6s koteless6geir5l a brosigtol, az igy6.szt6l

€.s

a nyomoz6

hat6s6gt6l felvil6gosit6st kapi on,
d) a Be.-ben meghatilrozott esetekben jogorvoslattal 6lien.

k6relm6re 6rtesits1k az 6t €rtnt6
bfincselekm6nnyel osszefiigg6sben valamennyi olyan esem6nyr6l, amely a terhelttel szembeni
k6nyszerint6zked6sekkel, szankci6kkal kapcsolatos 6s, amelyet a Be. vonatkoz6 tendelkez6se

Mindezek mellett

a s6rtett jogosult arra is, hogy

felsorol.T

Kiemelt jelent6s6ggel bir a s6rtett azon joga, hogy a Be.-ben meghatirozott esetekben
p6tmag6nv6dl6k6nt l6pien fel.8
A s6ttett tovibbS, a biintet6eljlrdsban polg6ri jogr ig6nyt 6rv6nyesithet a brincselekm6ny
kozvetlen kovetkezt6ben keletkezett k6r6nak megt6rit6se 6rdek6ben.e
-

A

r@'dko7latdshoiaald

jog

A nyomozS.s befejezls6ig a sirteft €s k6pvisel6je mdsolatot kaphat a szakv6lem6nyr6l,
valamint az olyan nyomoz6si cselekm6nyr6l k6szirlt rat6l, amelyekn6l jelenl6tiiket a Be. lehet6v6
teszi az egy6b :;rat6l pedig akkor, ha ez a nyomoz6s 6rdekeit nem s6rti. A sdrtefi emellett a
nyomoz6s sor6n keletkezett m6s iratokr6l a tanrik6nti kihallgat6s6t kovet5en kaphat mdsolatot.lo
A nyomoz6s befejez6sekor a nyomozis lratainak a terhelttel tort6nt ismertet6s6t kovet6en
a s6rtettet 6rtesiteni kell arr6l, hogy a nlomoTis iratait meglekintheti." A nyomoz6s befejez6s6t
kovet6en a s6rtett m6solatot kaphat a nyomozis azott tratau6l, amelyeknek a megismer6s6re a
p6tmag6nv6dl6k6nt tort6n5 fell6p6se 6rdek6ben jogosult. "
7

Be. 51. $ (2) 6s (a) bekezd6s
Be. 53. $ (1) bekezd6s
e Be. 54.
$ (1) bekezd6s (a polg6ri jogi ig6nyt 6rv6nyesit6 s6rtettet maginf6lnek nevezzrik)
8

ro Be.

70l8.

$ (2) bekczd6se

rrBe. 193. $ (6) bekezd6s
t2Be.70/]ts.

$ (5) bekezd6s
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A bir6s6gi eljilli;sban a s6rtett, a mag6nv6.dl6, a p6tmaginv6dl6, a mag6nf6l 6.s a
felsoroltak k6pvisel6je r€szlre az iatmisolat kiad6sa csak a Be.-ben meghat6rozott indokolt
esetb en, kiv6teles en korlitozhat6.l3
Ehhez k6pest a - nem s6rtett - tanil r6sz6rc csak a aallomdsdt tartalrnali jegyTdkiirytrrfil,
a

iegyz6kony'v -r6szr6l a dh atd m dso /at.1
Afe/elentd r6.sztre csak a sz6ban tettfe/elentdtrdl k,isTytettjegqdkiirymdl, illetve az fuilsban tett
feljelent6s megt6tel6t igazolo ua:r.6l adhatd mdtolat.1s
Az egydb irdekelt r6sz6,re a76t dintd iratokbdl adhatd miso/at.16
Ezzel egyidejfileg ugyanakkor sziiks6ges megemliteni, hogy ad 7: ha az elllris olyan
brincselekm6ny miatt folyik, amellyel kapcsolatban elkobz6snak, illet6leg vagyonelkobzilsnak van
helye, annak a4 egydb irdeke/tnek a jogaira, aki az elkobozhat6, illet6leg az olyan dolog talE'donosa,
amelyre vagyonelkobz6s rendelhet6 el, a sdrtett jogai a4 irdryaddk az eliilrisi cselekm6nyeken val6
ielenl6t, az uatokba va16 betekint6s, az rndtwinyozas, L jogar6l, kotelezetts6ger6l szolo
felviligosit6s, valamint a jogorvoslan jogtekintet6ben." Ad 2: aie[dnisnilfeldldgositds adhatd annak,
akinek az el16r6s lefolytat6sihoz, illet5leg annak eredm6ny6hez jlgt drdeke filifidik. A vddrat
benyijtis6ig az igy6sz, ablrosig1 el16r5.s sor6n az elj6t6 bit6s6g elnoke - a4ehheTfiiTfidd jogi drdek
igaTolisa uttin - enged6lyezi az ratok megtekintdsdt, illet6leg a sziiks6ges feluiligositds megaddstit
(m6solat k6.szit1s6r6l e rendelkez6s nem sz6l).18
L6that6 teh6t, hogy a sdrtett tQ'dkoilatdsho1uald joga sidlesebb kiint a mds eljdr,isipoTlcidban ldud
eliilris
srymdfiekdhei kdpest, 6s milr a rryomozils sor6n viszonylag teljes k6pet kaph^t
^z
esem6nyeir6l, tov6bb6 a s6rtettnek nem min5stl6 szem6ly csak az esetek szrik kor6ben keriilhet a
s6ttetthez hasonl6 szintri, vagy esetleg vele azorros helyzetbe az eljirisr6l val6 inform6ci6kat

tekintve.
-

Ajogoroslatijog

A Be. 195. S (1) bekezd6se

6ltal6ban v,3ve - ide6rtve a nyomozS.s megsziintet6s6t is biztositja a jogorvoslati jogot annak, akire niTae az igylsz v^gy nyomoz6 hat6sig hatdrozata
^
kiiTaeilen rendelkeTgst tartalmaz. Ugyanezen szakasz (2) bekezd6se szednt a feljelentf azonban nem
dlhet panassrytl a feljelent6s elutasit6s a miatt, ha a brincselekm6nynek nem s6rtettie. Ellenben , ha a
feljelent6st a sdrteft tette, a s6rtett a feljelent6st elutasit6 hatirozat ellen, a rryomozis elrendel6se
.-rint ahatilrozat kozl6s6t6l szimitott nyolc napon beltl panasszal 6lhet. Tov6bb6,ha az igylsz a
nyomozist megsziintette, a sirtefi az eljiris folytat6sitak elrendel6se ir6nt ahaiarozat kozl6s6t5l
Ie
szimitott nyolc nap on beltl panas szal 6lhet.
Az egib lidekelt a hitirozat ni uonatkoli rerudelkeTdse ellen logowoslattal 6lhet.2" Emellett
term6szetesen itt is ifunyado a fent kifejtett azon szabily, miszerint annak az egy6b 6rdekeltnek a
jogatra, al<t az elkobozhat6, illet5leg az olyan dolog tulE'donosa, amelyre vagyonelkobz6s rendelhet5
el, a s6rtett iogaiazkinyadokaz el6z6ekben nevesitettek szednt.
Ezzel egyidejrileg, t6gan 6rtelmezve a jogorvoslatt joghoz kapcsol6d6 sai6tos lehet6s6g a
fent hivatkozott BK v6lem6ny 6ltal is 6rintett p6tmag6nv6dl6i jogosultsi,g, amely ugyancsak a
s 6rtetti p ozici6hoz kot6dik.21
A bir6s6gl eljilrisban pedig az els6fokri bir6s6g it6lete ellen fellebbez6ste iogosult tobbek kozott - a p6trnaginv6dl6, a mag6nf6l a polgdi jogr ig6nyt 6rdemben elbtllo rendelkez6s

r3 tsc.

70l8.

$ (6) bekczd('s

taBe.10/l). $ fr) bekezd6se
15

Be.

70lll.

$ (3) bekezd6s

Be. 55. $ (t) bekezd6s, 7018. S P) bckezd6s [A Bc. 55. $ (1) bekezdisc mcghatirozza m egib irfukelt fogalmit: az a szemily,
akinek a iogaravag;y a iogos irdckdrc a biintet6eliirisban hozott hatitozat kozvcden hatissal lchet.]
16

17

Be. 55. $ (2) bekezdds

t8Be.74/1). $ (5) bekezd6se
le Be. 198. (1) 6s (2) bekezd6se
$
2o

Be. 55. $ (1) bekezd€s
m6i i.iilo.,o..r', Be. 53. g, 199. S (2) bekezd6sc, 229-233. g, 267. $ (3) bekczd6se, 312.5,324. $ (1) bekezd6s c) pontja

zr lis<l
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ellen, tovibb6, a 16 vonatkoz6 rendelkez6s ellen az, akivel szemben az itllet rendelkez6st
tattalmaz.z

fentiekb6l szint6n ara lehet kovetkeztetni, hogy a sdrtetti nindseghei siilesebb ktiril
jog tirsal, amely az esetek szrik kor6ben megilleti az egy6b 6rdekeltet is.

A
jogonoslati

A

blinaelekmirytbfl eredd kdmk megtdritdsez:
Az anyag1 ig6nyek 6rv6nyesit6se kapcs6n
-

utalni sziiks6ges ara, hogy a Be. 54. $-a
6rtelm6ben ugyancsak a s6rtett az, aki - mag6nf6lk6nt - a biintet5elj6r6sban polg6ri iogi ig6nyt
az iglnyre vonatkoz6an, amely a v6d tirgyiv| tett
6rv6nyesithet a terhelttel szembett
^rca
IM is utalt a v6lasz6ban - a
cselekm6ny kovetkezt6ben keletkezett. Term6szetesefl - amint
^ffa ^z
polg6ri )ogr ig6ny btintet6elj6ri's keretein beltl tort6n6 6rv6nyesit6se ir6nti s6rtetti fell6p6s nem
jogi ig6ny
lel.nt g^runci6t annak t6nyleges elbirilils6ra is." Ett6l fiiggedeniil azonbal a polgli
biztositott.
biintet5elj6r6sban tortlt6 6rv6nyesit6se leheltsdgsryntlin a s6rtett szimin
UtaLri sziiks6ges e k6rd6s tekintet6befl ts az egy6b 6tdekeltre, akrt az elkobz6ssal,
vagyonelkobzissal6rintett dolog tulajdonosak6nt ugyancsak a s6rtetthez kapcsolhat6 iogokkal
ruh6z fel a torv6ny. Ez esetben azofrban,ha abr6s6,E elkobz6st, vagyonelkobzilst tendelt el, az
egy6b 6rdekelt az itllet joger6re emelked6s6t kovet6en a tulajdonjogi ig6ny6t egydb tiiradnles ilton
el6z5ekben mir ieleztem drairyesitheti. Az egy6b 6rdekelt intlzrrrlnye ugyanakkor - amint azt
^z
csak igen szrik kor6t (ellemz6en a lefoglali'ssal, elkobzissal, vagyonelkobz6ssal 6rintett
nrlajdonosokat) fog;1a 6t a brincselekm6ny vagyoni hat6saival 6rintett szem6lyeknek (rkik
.gy3bir6rt nem lrtzir6lag rin. 6ldozatt oldalon j elenhetnek m"g)."
A s6rtettnek nem min6siil6 illdozat tehit a polg6ri '1og 6ltal6nos szabillyai szerint,
koriilm6nyesebb jogr riton jogosult csup6n 6rv6nyesiteni k6rig6nyeit; jog6rv6nyesit6.s6t csak az
al6bbiak s zerint s egitik, korl6toz ott m6t6kben, speci6lis

s

z

ab

6lyok.

k6rig6nyek polg6ri peres eli6r6sban tort6n6 6rv6nyesit6se kapcs6n a Pp. szerinti
eljSr.isiogi lehet6s6gek n6mileg konnyitik a felperes illdozatbizonyitlsr terh6t azzal,hogy: ad 7. a
tirgyalils felfiiggeszt6s6re keriil sor, ha a per eldont6se olyan el6zetes k6rd6s elbfulll'sitol fiigg,
,melynek tirgyilban az eljirS.s btntet6bir6i hat6skorbe tartozi*6; ad 2. a bir6s6gn6l, mis
hat6s5,gn6l, kozjegyz6nll vagy valamely szervezetnll l6v6 rat beszerz6se irint a f6l k6telm6re a
bir6s6[ int6zkedik, ha az lrat kiad6s6t a f6l kozvetlentl nem k6rhe#'. Ezzel pirhuzamosan a Be.
biztositja, hogy a p"Wi bir6s6g megkeres6slre abu6sig, az igy6sz, illetve a nyornoz6 hat6s6g a
btntet5iigy iatatt vagy annak hiteles m6solat6t megkiildje, illewe azokba betekint6st

A

enged6lyezzen.z'

A Pp. azonbart a per megindit6sa

kor6ben szrgor'3an meghatirozza a keresetindit6s
6rv6nyesiteni
felt6teleit azzal, bogy a keresetlev6l kotelez6 tartalmi elemek6nt koveteli meg
^z
t6nyeknek
6s
azok
bizonyit6kainak
az
annak
alapiiul
szolgil6
felttntet6s6t,
kiv6nt iog
el6ad6sivafe; illetve arrakotelezi a felperest, hogy a keresetlev6lhez csatolja aztaz okiratot - vagy
annak m6solat6t (kivonar6t) -, amelynek tartalmirabizonyitlkk6nt kiv6n hivatkoznfo. Az, akl a
biintet5elj6r6sban s6rtetti min6s6get nem szerezhet, a fent ismettetett szrik korff iratmisolathoz
val6 jogilra tekintettel nehezen vagy adott esetben egy6ltal6n nem tudja e felt6teleket teljesiteni.3l
28e.324.
23

$ (1) bckezd6s

Megjegyz6st 6rdcmel, hogy az.

Irinyclv 16. cikke a kirt6rit6shez

va16 jog tckintet6ben kiemeli a tagillamok

iogit arta,hogy

az

ildozatrlsz.irc nyujtand6 kirt6rit6si hatitoz.at a nemzcti iog 6rtelm6ben a biintct6eljir6son kiviili jogi eljir6s keretdbcn sziilessen
meg.
2a

lisd: Be. 221 . 5,267 . $ (2) bekezd6sc, 332. S (4) bekczd6se, 335. $
Ide6rtve p6ltliul a biintet6clj6r6sban a terheltkdnt fclel6ss6gre nem vont olyan szem6lyt, aki a brincselekm6nyb6l crcd6 vagy a
brincselckmdny elkovet6se sordn, vegy azzal osszcfiigg6sben szerzctt vagyonnal gazdagodott, s emiatt vele szcmben
vagyonelkobzist lchet elrendelni. IRII 2013. 38.)
26 Pp.752.
$ (1) bekezd6s
21 Pp.792.
$ (1) bekezd6se
2s

BBe.71/8. $ (l) bckezdese
n Pp.121. $ (1) bekezd6s c) pontje
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Pp.127. $ (2) bekczd6s
E k<irben utaln6k a panaszos bcadvinydban szcrcpl6 konkr6t esetre is, amclybcn a bffncsclckm6ny ildoz-atai a btintct6clj6ris
k<izbcn vcszitctt6k el s6rtetti pozici6jukat a brincsclekm6ny dtmin6sit6s6rc tckintettel, 6s immir tanirk6nt nem f€rhettck hozzi

3r

1l

Lithat6 teh6t, hogy a s6rtettet az eur6pai uni6s dokumentumok alapjdn megillet5 jogok
koziil kiragadott legl6nyegesebbek elvi szinten - figyelemmel a s6rtett torv6ny szerin:d tilg
fogalmira - valamennyi s6rtett sz6m6n biztositottak a Be. szabillyai alapi6n; azonban e jogok
gyakorlati 6rv6nyesiil6se biaonytalan akkor, amikor a iogalkaknaz6i szervek nem kezelik
s6tettk6nt az adott brincselekm6ny t6nyleges ildozatilt.
I(tilonosen akkor mutatkozik meg e szfikit6 6rtelmez6s hdtirrya, amikor az adott
brincselekm6ny eredeti min6sit6se ok6n eredend6en s6rtettk6nt kezelt szem6lyb6l v6gtil a
brincselekm6ny 6trnin5sit6se folytin tanri lesz, 6s ez6rt v6radanul a kor6bbi s6rtetti
jogosults6gainak elveszt6s6vel kell szembestlnie.32 Ez a s6rtett szemszog6b5l egyfajta
kis z 6mitha t aldarrs 6got rcjt mag6b an.
5. Az rij btintet6eljirS.sr6l sz6l6 tonrlny (a tovibbiakban: ir) Be.) tervezet6nek 2016.
)riniusi t6tsadalmi egyeztet6sre el5k6szitett - hivatalomnak v6lem6nyez6sre megkiildott, tov6bb6 a
t6rsadalmi egyeztet6s keret6ben a tirca hivatalos honlapj6n kozz6.tetf3 - szcivege a s6rtett
fogalmit l6gy tartalmazta, hogy az kovetkezetesen alkalmazhat6 legyen valamennyi, a jogalkot6i
sz6nd6k szednt 6tfogott szem6lyi korre. Az egyeztet6s keret6ben tendelkez6semre bocs6tott
szoveg szerint ,,srirtefi a7 a termdq,etes uagt nem termisrytes s1endl1, akinek uagy amellnek a jogit aagy a
jogos drdekdt a biincselekmdnl sdrtefie uagy uesry1e{ette, ideirtue a1! is, aki a biincselekmdryt kii4uetlen
ki)uetke{dben testi, lelki ilrelmet sT,tnuedett, illetue akinek uagt amellnek a biincselekmiry aagtoni hdtniryt
okoTotf'.

A tervezet miniszteri indokol6sa a fogalom-m6dosit6st a kovetl<ez6k6pp indokoha: ,y4iQ'
Be. sdrtett fogalmdnak kialakit,isakor a bfrncselekmdryek d.ldo4atainak jogaira, tdmogatdsdm ds addelmdre
uonatko4l minimumsqabdfiok megillapitdsdnil ds a 2001/220/IB tandcsi kerethatdmqatfehdltdsdnil syil6
20/2/29/EU eunipai parlamenli u landui ininlelu ,,nictim" (a magyarforditds sryrint: dldoiat)fogalmdbdl
indultunk ki. Ennek drtelmiben ,dldoyat ai ofian termdsrytes srymdy aki kiiiuetlenill bifrncselekmdnl
ktiuetkeTliben sirelrnet sTgnuedett - idedrtae a f{kai, srylleni aagy drrylmi sdriildst, uagy gaTdasdgi hdtnlnlt".
Ai inirytelu drtelmdben tehdt ai igt meghatdm4ott ,dldoyati kiir" rdsiire kell a4 irdryteluben kiirillirt, a
bilntetdeljirdshoikaptsolidd jogokat billoshani, amit aionban a magyar rendsT,er a sdrtettijogosultsigokon beliil
tud drtelmeini
A Be. fogalom meglebetdsen s4dles ktint definiciilt ad a sirtefiekre uonatkoTdan, ugyanakkor pont e4 a
tdgfogalon ueT,etett oda, hogy a gtakorlat a fogalmat annak rytelutani jelentdsturtalmit s{nte teljesen fgyelmen
keidn el irtelme7ni. Ajehnlegt ttiradryi defniciri ds ajogyakorlat iltal elfogadottjelentdstafialom
tgy egydltaldn nem fedi egymdst. A jogalkalmagik ugyanis a lQiia 90. BK adhndnle alapldn a sirtefi fogalma
alatt ki$nilag a4 aryagi jogi drtelemben aett pass<la alarytt ds a7! a srymdfit irtik, akiael kapcsolatban a
kiuiil

hagyua

bilnaelekndry tiryilldsdban ruegfogalmaiott eredmdnl (ba uan ifien) megualfsalt.
Annak drdekdben, hogy Magyarorsiag megt'ele!'en ai ininlelu siabdltolisdnak, a Jauaslat a hatdfios
sdteu fogalom is a gtakorlat ellentmonddsdt akkdnt oldja fe/, hogy n sdrtett fogalmit kiegisT1ti a ktiuetkeTf
fordulattal: ,,idedrtue a7! is, aki a biincselekmdry kdquetkn kiiuetkeTliben tesli, lelki sdrelmet srynuedett, illetae
akinek uaglt ameltnek a bfrncselekmdnl aagtoni bitnlryt okoyott". Eqiel egydrtelmiienjeh<i)k, hogy apass{u
alan1,on is a(on sTgndfien kiaiil, akiael kapcsolatban a7 eredmdnl megualtisult, aqokat is a sdrtefi fogalma ald

tafioqtinak ke// tekinteni, aki a bfrncselekmdry ktiTuetlen ki)uetkeTldben sdrelmet srynuedett. A :irtefi
a4 ininlelanek is
fogalmdnak dtalakitdstiual a gyakorlat a hatdltu sTiiaeg tdnlleges tartalminak, egyiltlal
olyan alapvct6 iratokhoz, adatokhoz, amelyck a polg6ri pcres clj6risban a raituk l6v6 bizonftisi tehcrre tekintcttel 6rdemben
sc.githett6k volna 5ket. Hasonl6an, a biztosit6si iogviszony kcret6ben sem volt lehet6s6gtik fell6pni, mert minden relcvins irat a

biintet6eliirisban lefoglal6s ilattilTt,igy azokbirl mrisolatot scm kaphattak.

a panaszos beadvinydban rdszlctezctt esetrc, amelyben az. ttrntett szemdlyek csaknem misf6l 6ven it s6rtettk6nt
vcttek r6szt a biintet6eliirisba., 6s 6rv6nycsitctt6k polg6ri jogi igenyiikct is, amely 6rdck6ben mindcn rendelkcz6siikre 6116
dokumcntumot a nyomoz6 hat6sig rendclkcz6s6re bocsdtottak. Id6kozben a brincsclckm6nyt itmintisitett6k, ez6rt sdrtetti
p6zici6jukat - ts az. azzd .pr6 valamennyi iogosultsigukat, a misf6l 6vc tart<i eliiris crcdm6nyess6g6bc, valamint a vagyoni
i,at.Anyuk mcgt6rites6be vctctt bizalmukat - clvcszitett6k. r\ Be. altal az cgyib 6rdekcltck sz.dmArz- az 55. $-ban lehct6v6 tett, a
,rgyo., birt,r.itis6hoz kot6d6 iogosultsigokkal scm rendclkczhettck, riadisul egy6b 6rdckeltk6nt az. alapvet6 iratokhoz val6
hozzif6r6siik sem volt enged6lyezhct6 tobb6.
33 Az el6terieszt6s a kovetkcz6 linken €rhet6 cl:
32

Utaln6i<
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A

a

a biincselekmdry

kiiiwtlen
kiiie*erydben kell felmeriilnie. A Jauaslatnak nem cdlja, nem is lehetett cdlja a7, hogy a logyakorlat riltal
kerylbetetkn enbertiimegeknek (aioknak, akik a biincselekmiryt kapxdn kiiiuetett mddon srynaedtek sdrelmet)
b i 7l o s i t s o n s i rt e tti j ogo k a t a b ii n t t 6 lj dni s b a n.
Ai Iniryelu maga utal ayokra a siemdltekre , akik ,,ki)Tuetleniil biinuelekmdry ktiuetkeTliben (...)
siellemi aagy drT,clmi sdriildst" srynuedtek. Ai ennek megfelelf rendelkeTis jelenik neg ai ilj fogalon ,,klki
sdrillise" alatt, amellnek tehdt a Jauaslatban uali sryrepeltetdse mindenkeppen siiiksiges. Ilen kiiryetkn lelki
sdrelem tipikusan a testi sdrilldrt, uagtoni kdfi nem okoli feryegetis lehet, uagy amikor a sdrillisre, kdrokolisra
iriryulri uelekmdry kisirleti sqakban marad. De emlithetd a srymdfii siabadsdgban ttirtdfi korldto$s, ame[t a
kiiluildgban nem megfelen| eredmdnl, ugyanakkorjelentds lelki sdrelem okolisira alkalmas.
Tekintettel ana, hogy a sdrtefi nemcsak termdsqetes (fi7jkai s7gmifi) lehet, hanem nem termdsT,etes
sryrnilt is, eydrt indokolt, hogy ,<a tiry ndr afogalom meghatiroryisibdl is egydrtelmiien kitiinjiin.".
Amint at6l az IM v6laszlevel6ben tajlkoztatott, ^ tervezet egyeztetlse eredm6nyek6nt
elk6sztlt v6gleges 6s a Padamenthez benyujtott szovegjavaslat azonban m6t a s6rtett fogalmdt a
Be.-hez hasonl6an hat6rozta meg: ,,sdrteft ai a terrndsrytes aag/ nem termdsryles tryndfi, akinek uagt
ame[tnek ajlgat uagy a jogos drdekdt a biincselekminlt kiiTuetlenill sdrtette uagy uesydfie7lette". A Parlament ezt
a szovegavaslatot elfogadta, az tiBe. teh6t ezzel a definici6val I6p hat6lyba. A torv6ny miniszteri
indokol6sa ezzel kapcsolatban mindossze annyit ir, hogy ,,A s6rtett fogalma a hat6lyos torv6nyi
fogalomhoz k6pest annyiban villtozrk, hogy a szoveg egy6rtelmrivr3 teszi, miszerint a s6rtett
term6szetes 6s nem term6szetes szem6ly egyardnt lehet. Ezt ahatalyos szoveg kifejezetten nem
jeleniti meg. Az rij fogalomban tov6bb6 egy6rtelmfi utaliLs tort6nik a s6rtett szem6lyt 6rt kozveden
s6relemre, vagyis, hogy s6tett az leheq akinek 1og6t vagy jogos 6rdek6t a bfincselekm6ny
kozvetleniil s 6rtette vagy ves z 6ly eztette." .
Az el6rinyzott fogalom-m6dosit6s teh6t nem val6sult meg annak ellen6re, hogy az rij Be.
t6rsadalmi egyeztet6sre el6k6szitett szovege kapcs6n - amint azt ^z el6z6ekben ismertettem - az
el6k6.szit6 tirca, az IM, 6ppen alrol szimolt be, hogy ,,e7 a tdgfogalom ueTgtett oda, hogt a gtakorlal a
keidte el dtelmeini. Ajelenlegi
fogalnat annak nlelutani jelentdsturtalmdt s{nte teljesenfigyelmen kiuiil hagyua
tdrviryi definicid is a jogyakorlat dltal elfogadott jelentdstartalom igy egdltaldn nem fedi egymist", tov6bbi
,Annak irdekdben, hog Magyarorsiag megl'eleljen ai ininlela siabdfio3isdnak, a Jauaslat a hatdfios sdrtett
sirtefi
fogalom is a gtakorlat ellentmonddsdt akkdnt oldja fe/, hogy n sdrlett fogalmdt kiegesTyti", igy ,;1
is
fogalmdnak litalakitdsdaal a gtakorlat a hatdfios siiiueg tiryileges turtalmdnak, egyilttal ai irinlelunek
n egfe le 16 n d do n a la ku lh a tn a iljj d ".
Sem a torv6nyszoveg, sem az indokolils nem ad v6laszt arra, hogy egy a hatillyos sr3rtettfogalommal szinte megegyez6 (azt jelen vizsg6lat szempontj6b6l nem relev6ns oldalr6l
^
pontosit6) fogalom mik6nt lesz k6pes feloldani a fent ismertetett - 6s a torv6nyt el6k6.szit6 tarca
6ltal tobb izben is elismert - joggyakoiatt, jogltelmez6si anomihit. Ezzel egytitt az sem
egy6rtelmri, hogy pontosan milyen 6.wek t6masztj6k al6, hogy a szabilyoz6s jelen formiban
megfelel az hdnyelv rendelkez6seinek, azokat kiel6git6 m6don tilteti 6t, figyelemmel ata, hogy a
torv6nyi definici6 tov6bbra sem ad a jogalkalmaz6 szervek szimita olyan egydrtelmfi t6mpontot,
amely a BI( v6lem6ny alapifu kialakult 6s a jogalkot6i szind1kt6l elt6r6 jog6rtelmez6si gyakodat
elhagyisira odent6lna. Az IM vizsg6latom keret6ben megktldott v6lasza ezzel osszeftgg6sben
mindossze annyit tartalmaz,hogy ,,az fj biintet6eljirilsi k6dex el6k6szit6se sor6n felmertilt, hogy
m6dosuljon a s6ttett fogalma, azonban az egyeztet6sek eredm6nyk6ppen a hat6lyos szabllyozils
fenntartisa mellett sziiletett dont6s, amely a fentiekben bemutatottak alapjit 6ll6spontom szerint
telies m6rt6kben megval6sitja az iliiltet€st, az hinyelv 6rintett rendelkez6seinek va16 megfele16st".
6. Osszess6g6ben ez6.rt megit6l6sem szerint a s6rtett torv6ni,,i fogalm6nak szrik
jogalkalmaz6i 6rtelmez6se a jov5ben tov6bbra is el6id6zhet majd olyan helyzeteket, amelyekben
bizonyos brincselekm6nyek miatt s6relmet,hdtinyt szenvedett szem6lyek s6rtetti iogosults6gokra
nem szimithatnak a biintet6ellilrilsban, 6s ez mind anyagilag, mind jogilag negativ hat6st
gyakorolhat t6juk. Igy kiilonosen: polg6ri i"gi ig6nyt a biintet6elj6r6s keret6ben nem
6rv6nyesithetnek, ez6rt a brzonyitds terhe 6s a perkolts6gek sziiks6g szerinti megel6legez6se
megfetel| mddon alakalhatna /;J/i.
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tiintdry siduege irtelmdben

sirelernnek
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mellett ktlon peres elj6r6sban lesznek k6nytelenek kovetelni vagyoni h6tr6nyukat irgy, hogy
felperesk6nt a bizonyitashoz sziiks6ges alapvet6 adatokkal, inform6ci6kkal, dokumentumokkal
sem felt6deniil rendelkeznek; a biintet5eljiris sor|n igen szrik korben kapnak jogorvoslati jogot,
valamint az iigy 6ll6sirol tailkoztatast. lzt a probl6m6t pedig - egyet6rtve az IM v6lasz6ban erre
vonatkoz6an tett meg6llapit6ssal - az Ast. sem oldja meg, hiszen az abban szerepl6, az illdozatok
szimira el6rhet6 szolg6ltat6sok nem a biintet6elj6r6ssal osszeftigg6 jogosults6gok biztosit6s6ra
ir6nyrlnak.
Ezzel egyideirileg mind a hat6lyos, mtnd az rij torv6nyi fogalom tovibbra is olyan tig
jog6rtelmez6si kereteket szab, amelyek - ktilonosen a BK v6lem6ny 6rtelm6ben - a jogalkot6
sz6nd6k6t6l 6s az Ir6nyelv 6ltal megkoveteltekt6l elt6r6, l<tszimithatarJan gyakodathoz
vezethetnek. E<yn dlldEontom sryint a sdrtefi Be.-ben is ilj Be.-ben meghatdroiott fogalna alkalmas ara,
hogy o< Akptandryt B) cikk (l ) bekeqdisiben rdgrytett jogillamisdg kiiuetelndrydbfil adridd jogbiitonsdg
kiiue te lmi rytiue I kapcso latos uissirisstig aesTifi dt fe hesse.

Int6zked6sem
s6rtett fogalmilrrak
jelent6semben
felvizolt aggilyok szem
logalkalmazisban 6rv6nyesiil5 6rtelmez6se tekintet6ben, a

A btintet5jogi jogalkot6s6rt felel6s

zgarydgiigyi ninisTlert felk6rem, hogy a

el6tt tartisival,
1. folytasson egyezteteseket a btintet6elj6risokkal 6rintett jogalkalmaz6 szervekkel annak
ism6telt vizsgilata 6tdek6ben, hogy a s6rtett Be. 6s fj Be. szerinti torv6nyi fogalma, valamint
kiilonosen azok gyakorlan 6w6ryestil6se megfelel-e az eur6pai uni6s elv6r6soknak, valamint a
iogbiztons6g 6ltal megkovetelt normavil6goss6g 6s kisz6mithat6s6g szempontiainak, 6s
amennyiben megillapit6sai szerint a s6rtett fogalm6nak gyakorlati 6telmez6se ezt sziiks6gess6
teszi:

2.

a tekintetben, hogy az uni6s elv6t6soknak 6s a normavil6gossig
fogalom alkaknazhat6silga 6rdek6ben milyen jogalkot6si vagy egy6b
megfelel6
kovetelm6ny6nek
l6p6sek megt6tel6re van sziiks6g.
foglalion illlist

Ombudsmank6nt a bir6s6gok gyakorlatinak vrzsgllatin - amint azt a hatiskoromet
r6,szletez6 I. pontban kifejtettem - nincs lehet6s6gem. E jelent6semet azonban tiilkoztatistd,
megktildom a I(riria elnok6nek, az OBIts, elnok6nek, valamint a legf6bb iigy6sznek is.

Budapest, 2017.
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