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Jogi képviselö nélkül eljáró indítványozó - felperes - 

 az Országos Bírósági Hivatal által képviselt 
) szemben folyt perben a

Balassagyarmati Törvényszék 20.P.20. 633/2016/12. elsőfokú és a Fővárosi Itélőtábla
6. Pf. 20. 002/2017/5. sz. másodfokú itélete ellen a 2011. évi CLI. törvény 27. § alapján a T.
Alkotmánybíróság fenti számú hiánypótlási felhívásának megfelelve az alábbi
alkotmánvioei panasz indítvány kieeészítést terjesztem elő. Kérem indítványom
befogadását, a Balassagyarmati Törvényszék 20. P. 20. 633/2016/12. elsőfokú és a Fővárosi
Ítélőtábla ő.Pf.20.002/2017/5. sz. másodfokú ítélete megsemmisítését. A másodfokú itéletet
jogi képviselöm 2017. május 19. napján vette át. Személyes adataim nyilvánosságra
hozatalához nem járulok hozzá. A jelen alkotmányjogi panasszal egyidejűleg a Kúria előtt
fetülvizsgálati indítványt nem terjesztettem elő.

Indokolás:

A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta a Balassagyarmati Törvényszék elsöfokú
ítéietét. Emiatt indokolt - indítványomnak történö helyt adás esetén - mind az elsö-
, mind a másodfokú ítélet megsemmisítése.

2016. október 28. napján kelt előkészítö iratomban a Balassagyarmati
Törvényszék előtt elöadtam az alábbiakat: "3. A tisztességes eljárás
követelmértyének nem felel meg alperes eljárása, két okból. Egyrészt, mert a fenti
1. pontban írt, szűkségtelen zavarásra, mint a birtokvédelmi eljárás legfőbb jogi
kritériumára nem engedte felperesnek lefolytatni a bizonyítást helyszíni
tárgyalással, zajméréssel, szakértővel. Másrészt, mert nem vette figyelembe, hogy
ezen bizonyítások elmaradásával, a felperes személyiségét kiteljesitö
kutyatenyésztés és -tartás egy szabályszerűtlen bírósági eljárás miatt sérelmet
szenved. A polgári perben eljáró bíróság eljárási szabálysértéseire vonatkozó
EBH2007. 1598. szerint az emberi méltóság megsértésének megállapítására az ad
alapot, ha az eljárási szabálysértést a fél személyiségének lényegét alkotó
ismérvek miatt követte el. A határozat kifejti, hogy "A polgárijog által biztosított
személyiségvédelem körében az ember személyiségét alkotó lényegi tulajdonságoic
és ismérvek összessége jelenti az emberi méltóságot és (külön nevesitett
személyiségi jogok hiányában) a személyiséget ebben a vonatkozásban ért
támadás ad csak alapot az emberi méltóság sérelme miatti, személyiségi
jogvédelemre. " Felperes személviséeéhei 07. állatszeretet, ai. állatvédelem, a
kutvák iráníi raeasz. kodás swrosan hoT.zá tartoük. Ezt támasztja alá, hogy
felperes még a nagyon beteg kutyáit sem altatja el, hanem ápolja, kezelteti őket.
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