Igazolási kérelem büntető ügyben
A kérelmet előterjesztő neve:
születési neve:*
születési helye, ideje:*
anyja neve:*
lakcíme:
levelezési címe:*
A kérelemmel érintett bírósági ügy száma:
Az elmulasztott határidő vagy határnap megjelölése (pl. bizonyítási indítvány
előterjesztésének határideje, fellebbezési határidő, tárgyalási nap, stb.):

A mulasztás okának leírása (miért vétlen a mulasztásban a kérelmező):

Határidő elmulasztása esetén az elmulasztott cselekmény pótlása:

Kérem, hogy a bíróság az igazolási kérelemnek adjon helyt.
Kelt,
__________________
kérelmező
*Zárt adatkezelés esetén az adatokat külön lapon kell megadni

-2Tájékoztató az igazolási kérelemről
/általános szabályok/

Igazolási kérelmet a terhelt, a védő, a sértett, a magánvádló, a magánfél, a pótmagánvádló, a
tanú vagy a szakértő, továbbá a bírósági eljárásban az ügyész terjeszthet elő, ha határidőt
vagy határnapot, illetőleg a jogorvoslatra jogosult határidőt önhibáján kívül mulasztott
el.
Az igazolási kérelmet az elmulasztott határidő utolsó napjától, illetőleg a határnaptól
számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás később jutott a mulasztó
tudomására, vagy az akadály később szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a
tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével kezdődik. Hat hónapon túl igazolási
kérelmet nem lehet előterjeszteni.
Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a
mulasztás vétlenségét valószínűsítik. Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem
előterjesztésével együtt az elmulasztott cselekményt is pótolni kell.
Az igazolási kérelemnek az eljárás folytatására, illetőleg a határozat végrehajtására nincs
halasztó hatálya. Ha az igazolási kérelem valószínűsíti a mulasztó vétlenségét, illetve azt,
hogy az elmulasztott cselekmény pótlása megtörtént vagy megtörténik, az eljárási cselekmény
vagy a határozat végrehajtása felfüggeszthető.
Az igazolási kérelemről a határidőt, illetve a határnapot megállapító bíróság határoz.
Jogorvoslati határidő elmulasztása esetén a jogorvoslat elbírálására jogosult határoz az
igazolási kérelemről.
Az igazolási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az igazolást a törvény
kizárja, ha a kérelem elkésett, vagy ha az elmulasztott cselekményt - a kérelem
előterjesztésével együtt - nem pótolták, holott az lehetséges volt. (határidő elmulasztása
esetén)
Ha a bíróság az igazolási kérelemnek helyt ad, 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. A megismétlés eredményéhez képest a korábbi eljárási cselekmény, illetőleg
határozat hatályában tartásáról vagy teljes, illetőleg részleges hatályon kívül helyezéséről is
határozni kell.

