AZ IGAZOLÁSI KÉRELEM
(B35-18-01 nyomtatvány)
TÁJÉKOZTATÓ
Az igazolás mint jogorvoslati eszköz, az elmulasztott határidő vagy határnap hátrányos következményei elhárításának
az eszköze.
Ennek során a mulasztás önhibán kívüliségét (vétlenségét) a mulasztó főszabályként az elmulasztott határidőt, illetve
határnapot megállapító hatóság (bíróság, ügyész, nyomozó hatóság) előtt, jogorvoslati határidő elmulasztása esetén
pedig a jogorvoslat elbírálására jogosult hatóság előtt igazolja. A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői
tevékenységről szóló törvény szerinti közvetítői eljárás során előterjesztett igazolási kérelemről a vádemelést
megelőzően az ügyész, azt követően a bíróság határoz.
Az igazolási kérelem előterjesztésére jogosultak körét a törvény kimerítően határozza meg. Ilyen
- az eljárás teljes folyamán a terhelt, a védő, a sértett, a magánvádló, a magánfél, a pótmagánvádló, a tanú és a szakértő,
- a bírósági eljárásban az ügyész,
- jogorvoslati határidő vonatkozásában a jogorvoslatra jogosult.
Tekintettel arra, hogy a sértett, a magánvádló, a magánfél és az egyéb érdekelt jogait képviselő útján is gyakorolhatja,
ezért ezen résztvevők esetében a képviselőjük is élhet a nevükben igazolási kérelemmel.
Az igazolási kérelmet az elmulasztott határidő utolsó napjától, illetve az elmulasztott határnaptól számított 8 napon
belül lehet bejelenteni. Amennyiben azonban a mulasztás ténye csak később jutott a mulasztó tudomására, vagy az
igazolási kérelem benyújtásában a mulasztó akadályoztatva volt, akkor ezekben az esetekben a 8 napos határidő a
mulasztásról való tudomásszerzéstől, illetve az akadály megszűnésétől kezdődik. A mulasztástól számított 6 hónapon
túl azonban igazolási kérelem nem nyújtható be, ez a határidő jogvesztő.
Az igazolási kérelemnek tartalmaznia kell
- a mulasztás okát,
- azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik és
- határidő elmulasztása esetén az elmulasztott cselekményt is pótolni kell.
Az igazolási kérelemnek önmagában sem az eljárás folytatására, sem a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya,
azonban amennyiben a mulasztó az igazolási kérelemben valószínűsíti a vétlenségét, valamint - ha szükséges - az
elmulasztott cselekmény pótlása is valószínűsíthető, akkor a hatóság az eljárási cselekmény illetve a határozat
végrehajtását felfüggesztheti.
Az igazolási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania a hatóságnak, ha
a) az igazolást a büntetőeljárásról szóló törvény kizárja,
b) a kérelem elkésett,
c) határidő elmulasztása esetén az igazolást kérő az elmulasztott cselekményt - a kérelem előterjesztésével együtt - nem
pótolta, holott az lehetséges volt.
Amennyiben a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, akkor az igazolást
kérő által pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni, mintha azt az elmulasztott határidőn belül teljesítette volna, az
elmulasztott határnapon végzett eljárási cselekményt pedig a szükséges keretben meg kell ismételni. Ennek során a
korábbi eljárási cselekmény, illetőleg határozat hatályában tartásáról vagy teljes, illetőleg részleges hatályon kívül
helyezéséről is határozni kell.

