A magánvádas eljárás

A törvényhozó alapvető koncepcionális változást nem hozott, ugyanakkor egységesebb és
részletesebb szabályozást nyert a külön eljárás.
• kizáró okok
––fiatalkorúval szemben
––katona terhelttel szemben
––a közvetítői eljárás nem lehetséges
––bíróság elé állítás vagy büntetővégzés meghozatala nem indítványozható
––nincs helye távollévő vádlottal szemben
vádképviselet  önálló vádképviseleti jogok kizárólag a sértett által emelt vád tekintetében
illetik meg a magánvádlót azzal, hogy az ügyész hatósági jogosítványait nem gyakorolhatja
• illetékköteles
feljelentés illetéke: 10 000 forint
fellebbezés illetéke: 10 000 forint
• a feljelentést a bíróságon kell megtenni
• viszonvád: a törvény pontosítja a viszonvád fogalmát, amely kizárólag kölcsönösen elkövetett, könnyű testi sértés, rágalmazás és becsületsértés esetén valósulhat meg és a vádlott
emelheti a magánvádlóval szemben
viszonvád ügyészi vádképviselet esetén  viszonvádra akkor is lehetőség van, ha az
ügyész a vád képviseletét átvette. Az ügyész a viszonvád képviseletét is átveheti, de csak
akkor, ha az eredeti vád képviseletét vagy nem vette át vagy attól elállt.
• az ügyészség jogai: az ügyész jogai a vád átvételére korlátozottak, az eljárás során ezt
csak egyszer teheti meg. A vád képviseletének átvétele esetén is a magánvádas eljárás
szabályai az irányadóak.
a vádképviselet átvételeinek következményei  az ügyész köteles a személyes meghallgatáson részt venni, fellépése nem korlátozza a sértettet a vád ejtése jogának gyakorlásában. Amennyiben az ügyész a személyes meghallgatáson vagy a tárgyaláson nem jelenik
meg, ezt a vádképviselettől való hallgatólagos elállásnak kell tekinteni.
• a bíróság teendői: az iratok az ügyészség számára nem küldhetőek meg abban az esetben, ha a feljelentést a nyomozó hatóságnál vagy az ügyészségnél
tették. Abban az esetben, ha az ügyész közvádas bűncselekményt nem állapít
meg, az általa elrendelt nyomozás alapján megszünteti az eljárást.
a sértett lehetőségei  az eljárás megszüntetése esetén választhat, hogy magánvádlóként vagy pótmagánvádlóként kíván fellépni, míg ha az ügyész nem rendel el nyomozást
és nem veszi át a vád képviseletét, az iratok visszaküldését követően csak magánvádas
eljárásnak van helye
• személyes meghallgatás:
––célja: a sértett és a terhelt kibékítése
––a személyes meghallgatás vezetése  bíró vagy bírósági titkár tarthatja
––az ügyész jogorvoslati jogának korlátozása  az ügyész nem fellebbezhet, ha békítés következtében a bíróság az eljárást megszünteti
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• az eljárás megszüntetése a személyes meghallgatás alapján:
–– feljelentés visszavonása
–– eredményes békítés
–– ha a sértett elmulasztja a megjelenést a személyes meghallgatáson
• az elsőfokú bírósági eljárás:
–– a személyes meghallgatásra figyelemmel előkészítő ülésnek nincs helye
–– a tárgyaláson a sértett rendzavarása az eljárás megszüntetését eredményezheti
–– a kihallgatás szabályai  amennyiben a magánvádlót tanúként ki kell hallgatni, az ő
meghallgatásával kezdődik a bizonyítási eljárás és ezt követi a vádlott általános szabályok szerint történő kihallgatása
• az eljárás megszüntetése az elsőfokú eljárásban:
–– a magánvádló a vádat ejtette
–– a magánvádló mulasztását vádejtésnek kell tekinteni
• a büntetőjogi felelősség megállapítása esetén magánvádló, vádlott, védő fellebbezhet
• bűnügyi költség:
–– felmentés vagy megszüntetés esetén a vádlott meghatalmazott védőjének díját is köteles a sértett megfizetni
–– a költségviselés különös szabályai  a fenti megtérítési kötelezettség nem áll fenn, ha az ügyész a vád képviseletét átvette,
míg a vádlott költségeit az általános bűnügyi költség keretein belül
kell viselnie
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