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Nevezett ügyszámon a hiánypótlásnakeleget téve az alábbjakat közlöm.
Az alkotmánybirósági eljárásfeltételének igazolása:

1. ) A 2014. éviCLI.törvény27. §-akövetkezőrendelkezést tartalmazza:"AzAloptörvény
24. Cikk(2) bekezdésd. /pontja alapjánAlaptörvény-ellenesbírói döntésselszemben

azegyediSgvbenérintettszemélvvagyszervezetalkotmányjogí panasszalfordulhat
02 Alkotmánybírósághoz, haaz ügyérdemében hozott döntésvagy a bírósági elj'árást
befejezőegyébdöntésa. ) az indítványozó Aloptörvényben biztositott jogátsérti, és a
b. ) az indltványozóa teljes jogorvoslati lehetőségétmár kimerítette."

2. ) A fentitörvény29.§-aszerintazAlkotmánybíróság azalkotmányjogipanaszta birói
döntéstérdemben befolyásolóAlaptörvény-ellenesség vogy alapvetőalkotmányjogi
kérdés esetén fogadja be.

Nevezett kártalanitásiügyben,meghatalmazásáltaljártamel azEJEBeljárásban,mint nem
ügyvéd.A magyarBv. kártalanitásitörvény6 hónaposjogvesztőhatályáratekintettel,
Magyarországoniskénytelenvoltam panaszttenniazelítélt elhelyezésévelkapcsolatban,
kivizsgálásra,elítélt értesítésére. Tettem eztazért,mert azEJEBfelfüggesztetteazügyeket
2017.08.31 napjaig, így a hatályoskártalanítási tön/ény2017.01.01 napjánaktön/énybe
lépésévelO 6 hónapos határidőbetartása kötelezettséget rótt irányomban. Nem vállálhatom

fel a magyar állam helyett a bv .elhelyezés embertelen volta miatt, hogy azelítélt polgári
perben rajtam követelje a kártalanítást, mert nem adtam be igényét a tön/ény
hatálybalépésétől 6 hónapon belül.

Fennáll ugyanakkor a 27. § o pontjában foglalt anyagijogifeltétele is. A bírósági eljárást
befejezödöntésaz aloptörvényben biztosított jogokat sértette, ezekjellege, ésazazokban
megtestesülő, a bírói döntést érdemben befotyásoló alaptörvény-ellenesség ésalapvető
alkotmányjogikérdésfeltételénekfennállása, amit a továbbiakban meg is indokolok.

Rövidenrögzithető,hogya támadotthatározatoksertikazEmberí JogokEurópaiBiróságaés
az Alkotmánybíróság által az indokolt bírósági döntéshezfűzödőjog tekintetében kialakitott
zsinórmértéket, ésennek megfelelően azAlaptörvény ésaz EmberiJogok Európai
Egyezményétsértőhiányosésfogyatékosindokolásttartalmazóhatározatnakminősülnek.

Az indokolt bírói döntéshez valójog sérelme egyben az Egyezmény 6. Cikkébenfoglalt
tisztességes tárgyaláshoz valójog sérelmét isjelenti.

A panaszt az elitélt vonatkozásában kell vizsgálni, egyebekben értesítése minden

tekintetben kötelezőlett volna, mind a Bv. parancsnokának,mind a Székesfehérvári
Törvényszéknek.Az EJEBfelfüggesztéshatásárakötelezettségemvolt a hazaibv. kártalanítási
törvényjogvesztő határidejénekfigyelembe vételével, hogy 2017júl. 01 napjáigaz EJEB-nél
befogadott sérelmet hazánkban meginditani. Nem lehet felelősségem, hogy az elitélt
elhelyezési ügyében nem keresik meg az elitéltet panaszával kapcsolatban, egyebekben az

elsőfokúdöntésta jogvesztő határidőntúl hozza meg a törvényszék. Sajátügyébenmaga js
eljárhat, nem kell ügyvéd,ennekellenérea másodfokúeljárásbana márcsatolt ügyvédi
meghatalmazásbirtokábansem folytatják le azeljárást,elutasítanak az indokolási
kötelezettség minimális alkotmányjogi norma betartása nélkül.

Az indokolási kötelességet előíró eljárásiJogszabályokat azAlaptörvény XXVIII. Cikk (1)
bekezdésébenmeghatározottkövetelményeknekmegfelelően kell alkalmazni. Azoknak
sérelme kihatazAlaptörvénybenbiztosítottjogorvoslatijog biztosítására is
II. AZ ALAPTORVENYINDITVÁNNYALÉRINTETTRENDELKEZÉSEI:

Alaptörvény XXIV. Cikk (1) bekezdés: Mindenkinekjoga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok
részrehajlás nélkül, tisztességes módon ésésszerűhatáridőnbelülintézzék.A hatóságok a
törvénybenmeghatározottakszerint kötelesekdöntéseiketindokolni. A kinzásésembertelen

bánásmódotelszenvedőelítéltet nem értesítik a panasz éseljárás meginditásáról, azügy
további intézéséről, majd a bíróság nem intézfelhívást az elitélthez esetleges ügyvédi
meghatalmazás csatolásáról, ha nem akarja magát képviselni. Nem volt ügyszámsem, csak
egyböl az elsőfokú elutasítás.

A bírósági döntésekkel szemben vaíamennyi demokratikus jogállamban elvárható az

objektivitás ésaz átláthatóság,ami egyfelőlelejétvesziazönkényeshatósági
döntéshozatalnak, másrészrőlerősíti a biróságidöntéshozatalbo vetett közbizalmat és a bírói
döntésektekintélyét.

Az EJEBgyakorlata is rámutat, hogy"A bírói döntésneka tisztességes eljárás által
megkövetelt indokolása iránti igény egyfelől szoros összefűggésbe áll a Jogorvoslathoz
fűződSjoggal, ugyanis e hatékony gyakorlása kizárólag a biróság döntését alátámasztó

indokokismeretében nyílik valódilehetőség.Felhívás esetleges hiánypótláselengethetetlen
feltétele egy tisztességes eljárásban. Kizárólag a kellő alapossággal indokolt bírói

határozatbóltűnhetki, hogyaz ügyeteldöntőbíróságokténylegesenfigyelembevették-e a
felek által beterjesztett bizonyítékokat ésérveket. Másodfokraügyvédimeghatalmazást
csatolva lett, ennekellenérevizsgálatés indoknélkülelutasitás lett úgy, hogy nem is értesítik
sem azelitéltet, sem a meghatalmazott ügyvédet,sértve a védelemhezvalóalkotmányos
jogot. Felhívás, felszólitos hiánypótlásmind kellékeegy tisztességeseljárásnak,egy ilyen
kórtalanitásí eljárásban, amit az EJEBhatározatokerőszakoltak ki hazánkban. Polgárijogi
igényrőlbüntetőbirákdöntenek, táblázatésszámológépalapjána bv kimutatástükrében,
ame/y magánaka jogszabálynak az olkotmányos voltát is megkérdőjelezi.
Osszefoglalva:

Az első ésmásodfokú határozat alapjaiban sérti az alkotmányos

követelményeknekmegfelelőindokolásikötelezettséget.Az ügyvédimeghatalmozás

csatolása, így a kártalanitáselutasítása, ennekindokolásihiányatételes normasértést

megvalósitómellőzésemellett nemfelelmeg azobjektivitás ésátláthatóság

követelményeinek. Hiányzikoza kritérium, hogya biróságazügylényegirészeita szukséges
alapossággal vizsgálja meg, éserről a tételes vizsgálatról kellőmélységben számotadjon.
Nemérvényesülttehátaza szempont, hogya biróságokügybenazeljárásbanszereplo
felekneklényegirészekrevonatkozóészrevételeitkellőalapossággalvizsgálja, ésaz
értékelésbenerrőlkellőmértékbenszámotadjon. Afeleket nem is értesiti, deaztfelrója a
másodfokú hotározatban.

Az indokolosi kötelezettség teljesitése csakformálisan valósult meg. A biróság által
kifejtettek esetenként nyilvánvalóan elfogadhatatlan következtetésen alapultak.

Kártalanítási ügybena kímást elszenvedőfélkésőbbiekbenazáltalameghatalmazott ügyvéd
értesítése kötelező lenne egy tisztességes eljárásbon.

Az Alaptörvény XXVIII. Cikk(4) bekezdésében a védelemhez valójog a büntetőeljárások
klasszikus alapjoga, amely azeljárás minden szakaszára kiterjed. Az új hazánkban
bevezetendő kártalanitásieljárásban a kínzást embertelen bánásmódotelszenvedőnek nem
kell képviselt, maga iseljárhat, deehhezszukségértesítés, felhívás, márcsakannak
ellenében ís, hogy panasszal élta bv. parancsnokánál. Kivizsgálás után terjesztikfela
törvényszékekbv. csoportjához. Azonbanmindenkor értesitésikötelezettségetir elő a
jogszabály. Maga is dönthet, hogy továbbra is akarja-e a képviseletet, vagy magajár el az
ügyben. Nem volt tisztességes eljárás, ameiy azteredményezte, hogy nem kapazelítélt a
kinzássalfeléroelhelyezéseokánjogos kártolanltást. Egyebekbenazeljáráselhúzódásaazt
eredményezte, hogy azelévülésis beállt az esetleges szabadulása okán.

A tisztességeseljárásazAlkotmánybíróság álláspontjaszerintolyan minőség,amelyet m
eljárásegészénekés körülményéninekfigyelembevételével lehet csakmegitélni.
Befogadott EIEBeljárásban felfüggesztés történt, mert a magyar állam elismerte felelösségét
az elítéltek elhelyezése tek'mtetében. Ezértaz EJEBpanaszt, mint meghatalmazott nem

ügyvédképviselőa határidőbetartásamiatt kötelesvoltam panaszkéntbeterjeszteni a hazai
kártalanitásieljárásnakmegfelelve azelitélt panaszjogávalélve. Ettől kezdve hazánkbanaz

eljárósbana panasztvizsgálták,deazelítéltet nem értesitették. Eztnemtette mega biróság
sem hiánypótlásratekintettel, egyebekben ügyvédimeghatalmazása után a meghatalmazott
űgyvédetsem értesitette. A tísztességtelen alkotmánysértő eljárásban azelitéltet kizárták a
kártalanitási eljárásból, amely sértette alkotmányosjogait egyebekben a kínzás és

embertelen elhelyezése okánaz állam által is elismert kártatanítási kötelezettséget.
Kérem az alkotmánybíróság állapitsa meg a SzékesfehérváriTörvényszékhatározatainak
alkotmányossági sértését.

Velence, 2018. 05. 22.
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