Feljelentés magánvádas büntetőügyben
Meghatározott bűncselekményeknél a törvény az eljárás megindítását a sértett nyilatkozatától,
magánindítványától teszi függővé és ezzel egyben a vád képviseletét a sértettre bízza. A magánindítvány a
sértettnek, valamint az arra feljogosított személyeknek, hatóságoknak azon nyilatkozata, amelyben az elkövető
büntetőjogi felelősségre vonását kívánják. A magánvád azt jelenti, hogy a büntetőeljárásban a vádat a sértett,
mint magánvádló képviseli. A magánvádra üldözendő bűncselekmények kizárólag magánindítványra
büntethetők, ilyen bűncselekménynek számítanak a könnyű testi sértés, a magántitok megsértése, a levéltitok
megsértése, a rágalmazás, a becsületsértés és a kegyeletsértés. Magánvádas eljárást a sértett feljelentéssel
indíthat.
Ha magánvádlóként jár el a sértett, megilletik a vádképviselettel járó jogok. Ha az ügyben több sértett is van, a
megegyezésüktől függ, hogy melyikük jár el magánvádlóként. A magánvádló az elsőfokú bíróság előtti
eljárásban a vádat indokolás nélkül elejtheti.
A magánvádló az ügyész vádképviseleti jogát gyakorolja. Az ügyész az eljárás bármely szakaszában átveheti a
magánvádlótól a vád képviseletét, és ettől kezdve a magánvádló sértetti helyzetbe kerül.
A magánindítvány előterjesztésére a sértett jogosult.
Ha a sértett cselekvőképtelen, a magánindítványt törvényes képviselője terjesztheti elő. A magánindítványt a
korlátozottan cselekvőképes kiskorú sértett önállóan is előterjesztheti, és erre törvényes képviselője is jogosult.
Ha a sértett a személyes ügyei vitelében vagy a bírósághoz, hatósághoz fordulás joga tekintetében
cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, a magánindítvány előterjesztéséhez a törvényes
képviselő hozzájárulása szükséges. Ezekben az esetekben a magánindítvány előterjesztésére a gyámhatóság is
jogosult. Érdekellentét esetén a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.
Ha a magánindítvány előterjesztésére jogosult sértett meghal, a hozzátartozója jogosult a magánindítvány
előterjesztésére.
A magánvádló halála esetén a hozzátartozója 30 napon belül a helyébe léphet. Abban az esetben, ha a
hozzátartozó a törvényes határidőn belül a magánvádló helyébe lép, ezt követően a vád képviseletét már saját
jogán gyakorolja. Akkor, ha a 30 napos törvényes határidőn belül egyik hozzátartozó sem lép a magánvádló
helyébe, úgy ezt vádelejtésnek kell tekinteni, és ez a körülmény az eljárás megszüntetéséhez vezet.
A magánindítványt harminc napon belül lehet előterjeszteni. A harmincnapos határidő jogvesztőnek tekinthető.
Az elévülési időn belül - a tudomásszerzéstől számított harminc nap alatt - a magánindítvány bármikor
előterjeszthető. Az elkövető kilétéről való tudomásszerzés időpontját elegendő valószínűsíteni. Ezt az időpontot
a feljelentésben célszerű megjelölni.
A magánvádas eljárás lefolytatására a bíróságnak van hatásköre, ezért a feljelentést a bíróságnak kell
megküldeni.
A kizárólag magánvád alapján folyó büntetőeljárás illetékköteles. Az illeték fizetésének kötelezettsége a
magánvád tényéhez kötődik. Ebből következik, hogy viszonvád esetén az illetéket külön-külön kell megfizetnie
a magánvádlónak és a viszontvádlónak az általa emelt vád után.

