
Elsőfokú eljárás az új Pp.-ben: bizonyítás

Bizonyítás – Mit kell és hogyan lehet bizonyítani a perben?

Az  ellenfél  által  vitatott  tényeket  bizonyítani  kell.  Általában  annak  a  félnek  kell
bizonyítani,  aki  a tényt állítja,  illetve akinek érdeke, hogy a tényt a bíróság igaznak
fogadja el. A bizonyító félnek a perfelvételi szakban kell a vitatott tény bizonyítására
szolgáló tárgyi bizonyítékait (pl. okirat) becsatolni vagy bizonyítási indítványait (pl. tanú,
szakértő) megtenni.

jogsértő bizonyítékok
•nem használható fel   bizonyítékként

1. a jogsértő módon (pl. erőszakkal, lopással) keletkezett, megszerzett bizonyíték

2. személyiségi jogot sértő bizonyíték (pl. titkos kép-, illetve hangfelvétel)

•DE! a bíróság kivételesen fgyelembe veheti, kivéve az erőszakkal keletkezett vagy szerzett
bizonyíték

szakértői bizonyítás
• háromféle szakértői bizonyítás indítványozható

1. bíróság által kirendelt szakértő

2. magánszakértő

3. más eljárásban (pl. más perben, büntető eljárásban) kirendelt szakértő 
szakvéleményének felhasználása

• a bizonyító félnek választania kell   a perfelvételi szakban:

1. kirendelt szakértő választása esetén  magánszakértő már nem vehető igénybe→

2. magánszakértő választása esetén az ellenfél  is  jogosult  magánszakértő alkalmazását
indítványozni

3. más  eljárásban  kirendelt  szakértő  szakvéleményének  választása  esetén  →
magánszakértő már nem vehető igénybe

4. magánszakértői vélemény(ek) aggályossága esetén  szakvélemény bizonyítékként nem→
vehető  fgyelembe  újabb magánszakértő  alkalmazásának  nincs  helye,  csak kirendelt→
szakértő indítványozható



Utólagos  bizonyítás  –  Milyen  esetben  és  hogyan  lehet  új  bizonyítékot
benyújtani, bizonyítási indítványt tenni az érdemi tárgyalási szakban?

A feleknek a perfelvételi szakban kell a rendelkezésre álló bizonyítékaikat (pl. okiratok,
fényképek)  becsatolni  és  bizonyítási  indítványaikat  (pl.  tanú  meghallgatása,  szakértői
bizonyítás indítványozása) megtenni. A perfelvétel lezárása után ez alapvetően csak a fél
önhibáján kívüli okokból, rövid határidőn belül lehetséges.

utólagos bizonyítás feltétele

• önhiba hiánya  

1. a bizonyíték a perfelvétel lezárása után keletkezett

2. a bizonyítékról vagy bizonyítás indítványozásának lehetőségéről önhibáján kívül utóbb
szerzett tudomást, vagy

3. bíróság erre irányuló felhívása esetén

• határideje és módja  

1. tudomásszerzéstől számított 15 napon belül terjeszthető elő

2. valószínűsíteni kell a tudomásszerzés időpontját és az önhiba hiányát

• feltételek hiányának következménye:  

a bíróság figyelmen kívül hagyja a bizonyítékot vagy bizonyítási indítványt
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