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„…ha a jogerős határozatban benne van az anyagi igazság, kétségtelen, hogy a res iudicatat bolygatni nem szabad, ellenben ha e kettő ellentétben van
egymással, meg kell törni a szabályt, s az anyagi igazság érvényesülése végett meg kell engedni az újrafelvételét.” Balogh Jenő-Edvi Illés Károly-Vargha
Ferencz: A bűnvádi perrendtartás magyarázata ( Grill Károly Könyvkiadó, Bp. 1898. 179. oldal)
BEVEZETÉS:
Perújításnak csak a büntető ügy jogerős befejezése után van helye, a már jogerősen
befejezett büntető ügyekben hozott téves, az anyagi igazságosság követelményét
sértő határozat megváltoztatása a cél.
A Debreceni Ítélőtábla összes ügyérkezését tanulmányozva megállapítható, hogy az
ítélőtábla 2005-ös felállása óta 2014-ig 1419 perújítással kapcsolatos ügy érkezett, és
az összes ügyérkezés büntetőügyekben 7498 volt. A perújítással érintett ügyek az
összes ügyérkezés 19%-át tették ki. Ez egy igen magas szám, amelyből levonható,
hogy egy relatíve állandóan magas számú, gyakran igénybevett jogorvoslati eszköz.

A PERÚJÍTÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN:
1998. évi XIX. tv. Negyedik rész XVII. fejezete szabályozza (Be. 408.§- 415.§-ig.)

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA, ÉRTELMEZÉSE:
1. A bűncselekmény tárgya:
A vizsgált fellebbezett
bűncselekmények (rablás,
indítványok. Az első fokon
épség elleni (emberölés,
történt a legtöbb perújítás.

perújítási ügyekben leggyakrabban vagyon elleni
lopás, csalás) miatt kerültek benyújtásra perújítási
elbírált perújítási ügyek esetében pedig az élet és testi
életveszélyt okozó testi sértés) bűncselekményekben

2. Perújítási indítványt benyújtók

A leggyakoribb a terheltek által, jogi képviselő nélkül benyújtott indítványok száma
(144), ezt követi jóval kevesebb számban a meghatalmazott védő saját jogán (22),
vagy a terhelt képviseletében (3) történő benyújtása. 1 esetben nyújtott be az
ügyész indítványt (a terhelt terhére).
3. Perújítási okok:

KUTATÁSI KÉRDÉS:
Milyen az jogintézmény, amelynek szerepe ennyire jelentős a statisztikai adatokat
vizsgálva? Mi lehet az oka annak, hogy gyakran igénybevett jogintézmény? Milyen
„sikerrel” járnak a benyújtott perújítási indítványok? Milyen hivatkozások
találhatóak az indítványok benyújtásánál? Kik és milyen bűncselekmények esetében
veszik igénybe? Hatékony jogorvoslati eszköznek bizonyul-e? A kutatás ezekre a
kérdésekre kereste a választ.
KUTATÁSI MÓDSZER:
A Debreceni Ítélőtábla 2014.évi perújítási ügyeinek (összesen 174 ügy) aktáit vettem
vizsgálat alá. Az ítélőtábla a perújítás megengedhetősége kérdésében eljár első
fokon és másodfokon is, így 2014-ben ez 40 első fokú és 134. fellebbezett ügy
vizsgálatát jelentette.

ÖSSZEGZÉS:
A tárgyi súly meghatározó szerepet nyújt, hiszen a nagyobb büntetési tétellel
fenyegetett bűncselekmények esetében, ahol súlyosabb büntetés is kiszabásra
került, többen élnek perújítással. Másfelől a vagyon elleni bűncselekmények
nagyobb elkövetési száma miatt az elítélés is magasabb számú, így ez is indokolja az
ilyen ügyekben történő indítványbenyújtást. A perújítási okok körét és az ezzel
kapcsolatos bírói gyakorlat kötöttségét az ügyvédek jobban meg tudják ítélni, így
kevesebb a védő által saját jogon történő benyújtás, akkor is elsősorban szakértői
véleményt csatolnak. Az indítványt benyújtók túlnyomórészt új tény, új bizonyítékra
hivatkoznak, de valójában legtöbbször az alapügyben előadott védekezésüket
ismétlik meg. Igen elenyésző esetben történik perújítás elrendelését követően az
alapügyben hozott határozat megváltoztatása.
A kutatásból levonható, hogy a perújítás szükséges intézmény, hiszen a ténybeli
tévedések kiküszöbölése érdekében szükség lehet a jogerő feltörésére, és ha ritkán
is, de erre sor is kerül. A jogbiztonság azonban megköveteli, hogy ennek szigorú
feltételei legyenek. Ez eredményezi azt, hogy kevés esetben sikeresek a perújítási
indítványok.

A perújítási indítványt benyújtók legnagyobb részben új tény, vagy új bizonyíték
fennállására hivatkoztak (162 esetben): tanúkat jelöltek meg (új, vagy már
kihallgatott), okiratot, vagy újabb szakértői véleményt csatoltak (Be. 408.§ (1) a)1.
pont). Gyakran hivatkoztak a hatóság kötelességszegésére (53 esetben) és a hamis,
hamisított bizonyíték felhasználására (29 esetben) (Be. 408.§ (1) b),c) pont).
Elenyésző volt (5 esetben) a távollétre, mint perújítási okra való hivatkozás (Be. 408.
§ (1) e) pont), és egy esetben történt ítélt dolog megjelölése az indítványban (Be.
408. § (1) b) pont).
4. A perújítási indítványok benyújtásának gyakorisága:

Elsőfokú ügyekben (a benyújtott indítványok számához viszonyítva) nagyobb
számban került sor benyújtásra, vagyis ez esetben a terheltek újból és újból
benyújtják az indítványt. Ezt az is indokolja, hogy ezek nagyobb tárgyi súlyú ügyek,
az esetleges súlyosabb büntetésbe kevésbé tudnak belenyugodni.
5. Döntés a perújítás megengedhetősége kérdésében:
Fellebbezett ügyekben 3 esetben került sor az elsőfokú végzés hatályon kívül
helyezésére, és perújítási nyomozás elrendelésére, 121 esetben az elutasító végzés
helybenhagyására, és csak 2 esetben perújítás elrendelésére. Első fokon nem
történt perújítást megengedő határozat, 30 esetben elutasítás és 11 esetben
határozathozatal mellőzése volt a döntés.

