az összbüntetésbe foglalás/utólagos összbüntetésbe foglalás

Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztés büntetésre ítélik, és az
elkövető valamennyi bűncselekményt a legkorábban hozott elsőfokú ítélet kihirdetését
megelőzően követte el, a jogerősen kiszabott büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni.
Végrehajtandó szabadságvesztésnek tekintendő
szabadságvesztés végrehajtását utóbb elrendelték.

az

is,

ha

a

felfüggesztett

Az összbüntetésbe foglalásra azonos hatáskörű bíróságok esetén a legutóbb befejezett
ügyben eljárt elsőfokú bíróság illetékes, kivéve, ha az alapügyek egyikében magasabb
hatáskörű elsőfokú bíróság járt el, vagy katonai büntetőeljárás volt folyamatban, mert
ebben az esetben az összbüntetésbe foglalásról ezek a bíróságok határoznak.
Az összebüntetésbe foglalás előtt a bíróság tájékozódik a szabadságvesztésekkel
kapcsolatos végrehajtási adatokról, indokolt esetben a szabadságvesztések
végrehajtását félbe is szakíthatja.
Az összbüntetési eljárást a bíróság lefolytathatja hivatalból, vagy az elítélt, a védő, illetve
az ügyész indítványára. Amennyiben nem az elítélt indítványozta az eljárás, az
összbüntetési eljárás lefolytatásához az elítélt hozzájárulását minden esetben be kell
szerezni.
Az összbüntetésbe foglalásról ítélettel kell határozni, az indítvány elutasítása végzés
formájában történik. Ugyanazon jogosult által a korábbival azonos tartalommal
ismételten előterjesztett indítvány eluatsításakor a bíróság mellőzheti a határozat
meghozatalát. A felmerült bűnügyi költséget az állam viseli, ha nem kerül sor az
összbüntetésbe foglalásra.
Az alapügyre szóló védői meghatalmazás, illetve kirendelés hatálya kiterjed az
összbüntetési, utólagos összbüntetési eljárásra is.
Az utólagos összbüntetésbe foglalás az összbüntetésbe foglalás során bekövetkező
törvényi tévedéseket, hiányosságokat, mulasztásokat hivatott kijavítani. Ez a különleges
eljárás nem tévesztendő össze az általános jogorvoslattal, hiszen kizárólag az anyagi
jogszabálysértéseket orvosolja. Ebből következik, hogy az összbüntetés időtartamának
megváltoztatására csak akkor van lehetőség, ha azt az összbüntetésbe foglaláskor a Btk.
szabályainak megsértésével állapították meg.

az összbüntetésbe foglalás/utólagos összbüntetésbe foglalás iránti indítvány
visszavonása

Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztés büntetésre ítélik, és az
elkövető valamennyi bűncselekményt a legkorábban hozott elsőfokú ítélet kihirdetését
megelőzően követte el, a jogerősen kiszabott büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni.
Végrehajtandó szabadságvesztésnek tekintendő
szabadságvesztés végrehajtását utóbb elrendelték.
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Az utólagos összbüntetésbe foglalás az összbüntetésbe foglalás során bekövetkező
törvényi tévedéseket, hiányosságokat, mulasztásokat hivatott kijavítani. Ez a különleges
eljárás nem tévesztendő össze az általános jogorvoslattal, hiszen kizárólag az anyagi
jogszabálysértéseket orvosolja. Ebből következik, hogy az összbüntetés időtartamának
megváltoztatására csak akkor van lehetőség, ha azt az összbüntetésbe foglaláskor a Btk.
szabályainak megsértésével állapították meg.
Az összbüntetésbe foglalásra azonos hatáskörű bíróságok esetén a legutóbb befejezett
ügyben eljárt elsőfokú bíróság illetékes, kivéve, ha az alapügyek egyikében magasabb
hatáskörű elsőfokú bíróság járt el, vagy katonai büntetőeljárás volt folyamatban, mert
ebben az esetben az összbüntetésbe foglalásról ezek a bíróságok határoznak.
Az összebüntetésbe foglalás előtt a bíróság tájékozódik a szabadságvesztésekkel
kapcsolatos végrehajtási adatokról, indokolt esetben a szabadságvesztések
végrehajtását félbe is szakíthatja.
Az összbüntetési eljárást a bíróság lefolytathatja hivatalból, vagy az elítélt, a védő, illetve
az ügyész indítványára. Amennyiben nem az elítélt indítványozta az eljárás, az
összbüntetési eljárás lefolytatásához az elítélt hozzájárulását minden esetben be kell
szerezni.
Az elítélt az összbüntetésre, vagy az utólagos összbüntetésre irányuló indítványát az első
fokú ítélet meghozataláig visszavonhatja. Ebben az esetben a bíróság az eljárást
megszünteti.
Az alapügyre szóló védői meghatalmazás, illetve kirendelés hatálya kiterjed az
összbüntetési, utólagos összbüntetési eljárásra is.

