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Hunvald György perújítási ügyében a Legfőbb ÜgyészségBf.6/2016/2. számú nyilatkozatára az
alábbi észrevételt teszem:

Az ügyészi álláspont lényegében megegyezik a támadott végzés egyetlen új érvével, azzal, hogy az
egy bűncselekmény miatt folyt két büntetőeljárásban hozott korábbi ítélet azért nem lehet perújítás
tárgya, mert az felmentő rendelkezést tartalmaz.

A Legfőbb Ügyészség nyilatkozatában azt írja: „Az egységes elbírálást igénylő folytatólagosság
körébe az elkövető olyan cselekményei vonhatók, amelyek önmagukban is bűncselekménynek
minősülnek.” Ebből az következik, – a Legfőbb Ügyészség szerint – hogy ahol felmentő ítélet volt,
ott nincs (már) önmagában is bűncselekménynek minősülő tényállás.
Az idézett mondat helyes, az arra épített következtetés természetesen nem az, hiszen jogi-
dogmatikai fogalmat kever a bizonyítás eredményeként létrejött helyzettel.

Nem lehet vitatott, hogy a terhelt cselekményei a folytatólagosság törvényi egységébe tartoznak. A
Kúria erre vonatkozó jogegységi határozata alapján az ilyen cselekményeket egy eljárásban kell
elbírálni. Az elbíráláson van tehát a hangsúly, a döntés meghozatala előtti valamennyi
részcselekményt egy eljárásban kell elbírálni, a döntés ezt az időszakot lezárja. Ebből a
szempontból teljesen mindegy, hogy az egyes részcselekmények közül melyik bizonyított és melyik
nem. Az egységes elbírálás célja nyilvánvalóan az is, hogy az egyik részcselekmény elbírálása
hatással lehet a másik részcselekmény elbírálására.
Az ügyészi álláspont ezzel szemben azon alapul, hogy jelenleg van-e jogerősen el nem bírált
részcselekmény, de ez logikai tévedés, nem ezt kell nézni, hanem a jogerős döntés pillanatában
fennállt állapotot.

Még egyszer röviden (elnézést):

Olyan bűncselekmény tekintetében, amely időben egymástól elkülönülő részcselekményekkel
valósul meg, a bíróság jogerős határozatának cselekményegységet teremtő hatása van. A jogerős
határozat a megszületéséig terjedő időszak tekintetében a cselekményegységet behatárolja és
lezárja. Amennyiben a bíróság a vád tárgyává tett és a bűncselekmény egységébe tartozó
cselekményt jogerősen elbírálta, határozata e bűncselekmény tekintetében res iducata-t
eredményez.
A jogerős elbírálás a vád tárgyává tett cselekmény jogerős ítélettel, ügydöntő végzéssel történő
elbírálását jelenti: a bíróság az ügy érdemében hoz mindenkivel szemben kötelező érvényű, a terhelt
büntetőjogi felelősségét megállapító vagy őt felmentő ítéletet, illetve eljárást megszüntető végzést.
Ugyanazon bűncselekmény miatt – a rendkívüli perorvoslatot kivéve – nem indulhat újabb
büntetőeljárás, a már megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni.
Az Alkotmánybíróság is alkotmányos jelentőségű, az állam büntetőhatalmának további korlátait
kijelölő rendelkezésnek tekinti azt a szabályt. (41/1993 ABH)
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A jogerős elbírálás szempontjából nincs különbség felmentő és marasztaló ítélet között. Mindkét
ítélet anyagi és alaki jogerővel rendelkezik, mindkettő ügydöntő határozatnak minősül.
Az ügydöntő határozatban a bíróság a vádról határoz, a büntetőjogi főkérdésről, azaz a vádlott
büntetőjogi felelősségéről foglal állást. A felmentő ítélet olyan ügydöntő határozat, amely a
jogerőre emelkedésével lezárja a büntetőeljárást és kizárja annak folytatását, újraindítását.
A bíróság a felmentő ítélet meghozatalát megelőzően is a vád alapján járt el, csak ebben az esetben
a vád nem vezetett eredményre. A bíróság ebben az esetben is az ügy érdemében (a vádlott
büntetőjogi felelőssége kérdésében) hoz végleges, mindenkivel szemben kötelező érvényű, a
terheltet felmentő ítéletet. Ebben az esetben az ártatlanság vélelmét a bíróság jogerőhatállyal erősíti
meg.

Fellebbezési kérelmeimet, ideértve a támadott ítélet végrehajtásának felfüggesztésére tett
indítványomat is, változatlanul fenntartom.
Ehelyütt is megismétlem azt kérésemet, hogy az eljárást a Kúria soron kívül folytassa le, ennek
indokait korábbi – valóban idő előtti – indítványaimban részleteztem.

Budapest, 2016. február 4.
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