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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Jelentős változások a jogalkalmazásban 2018. évben 
VI. rész

Tanú és szakértői bizonyítás

A  2018.  január  1-jétől  hatályos  új  jogszabályi  rendelkezésekről  szóló  sorozatunk
következő részében a tanúkat és a szakértőket érintő változásokra kívánjuk felhívni a
figyelmet.

Mint  ahogy korábban is  kitértünk már rá,  a  polgári  peres  eljárásban két szakasz
különböztethető meg: a perfelvételi  szak és az érdemi tárgyalási  szak. Az érdemi
tárgyalási szakban folytatja le a bíróság a bizonyítást és dönti el a pert. A bizonyítás
módjai különösen a tanúbizonyítás, szakértői bizonyítás, okirati bizonyítás és szemle.
A bizonyítás eszközei pedig a tanú, szakértő, okirat, képfelvétel, hangfelvétel, kép-és
hangfelvétel, valamint egyéb tárgyi bizonyítási eszköz.  

Ha a per eldöntéséhez szükséges tények megállapításához szükséges, a bíróság tanú
meghallgatását rendeli el. Vagyis most már nem kihallgatjuk, hanem meghallgatjuk a
tanút. Általában a tanú meghallgatását a perben álló felek kérik, ők jelentik be a
nevét és az idézhető címét. A bíróság a tárgyalás helyéről, idejéről idézést küld a
tanúnak. Az idézés tartalmazza a meg nem jelenés következményeit, tájékoztatást az
adatok kezelési  módjáról,  az adatkezeléssel  kapcsolatos jogokról,  a megjelenéssel
összefüggő költségtérítés feltételeiről.  Főszabályként  a tanú nevén kívül  az  egyéb
személyes adatait, így a lakcímét is külön íven, zártan kell bejelenteni és kezelni De
az  változatlan  szabály,  hogy  akit  tanúként  idéznek,  köteles  megjelenni  és  igazat
mondani.

Új elemként jelenik meg az adatvédelmi kifogás. A tanúval ugyanis közölni kell, hogy
személyes  adatait  (nevét,  idézhető  címét)  a  bíróság zártan  kezeli-e,  és  ha  nem,
ennek  mi  az  oka.  A  tájékoztatásnak  ki  kell  térnie  arra  is,  hogy  ha  az  adatai
bejelentésének módját szabálytalannak tartja, a tudomásszerzést követő 15 napon
belül kifogást terjeszthet elő. Amennyiben a kifogás alapos, a bíróság a tanú adatait
bejelentő felet  pénzbírsággal  sújtja.  Az adatbejelentéstől  számított  6 hónapon túl
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azonban ilyen kifogást előterjeszteni nem lehet.

A szakértői bizonyítás körében háromféle bizonyítási mód indítványozható: bíróság
által  kirendelt  szakértő,  magánszakértő,  és  más  eljárásban  kirendelt  szakértő
szakvéleményének felhasználása. A bizonyító félnek ezek közül a perfelvételi szakban
választania kell. Ezek egyenrangúak, párhuzamosan nem alkalmazhatók.

Amennyiben  a  bíróság  által  kirendelt  szakértőt  választja,  avagy  más  eljárásban
kirendelt  szakértő  szakvéleményének  felhasználása  mellett  dönt  a  bizonyító  fél,
magánszakértő már nem vehető igénybe. A magánszakértői vélemény benyújtására
indítványt kell előterjeszteni, és a benyújtásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a  bíróság azt  engedélyezi.  Amennyiben  a  magánszakértői  vélemény aggályos,  az
bizonyítékként nem vehető figyelembe,  újabb magánszakértő alkalmazásnak nincs
helye, csak kirendelt szakértő indítványozható.

Ha más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményének felhasználását választja a
bizonyító fél, az bármilyen eljárás lehet (polgári peres és nemperes, büntetőeljárás,
szabálysértési eljárás stb.), de csak olyan vélemény használható fel, amelyet a más
eljárásban kirendelt szakértő készített. Amennyiben ezen szakértőhöz a felek kérdést
kívánnak intézni, a szakértőt a perben ki kell rendelni.   

A  változásokról  további  felvilágosítás,  tájékoztatás  olvasható  a
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu internetes honlapon, illetve további segítséget
nyújtanak a bíróságok kezelőirodái is.  

Dr. Gyurán Ildikó
   sajtószóvivő   
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