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2015.o3.o3-án a benyújtott alkotmányjogi panasz tárgyában részemre megküldöttKézhez kaptam
levelét.
Az alábbiakban részletesen kifejtett okok miatt azt elfogadni nem tudom, ezért kérem, - miután
alkotmányjogi panaszomat, kérelmemet fenntartom, és kérem panaszomnak alkotmányjogi
vizsgálatát - hogya

a p a n a s z t f o g a d j a b e és é r d e m b e n b i r á I ia e l.

INDOKOLÁS

Ami az alkotmányjogi panasz érintettségét érinti:

Az előterjesztett alkotmányjogi panaszomban már előadtam, hogy az azzal érintett eljárásban, mint
az eljárás során időközben elhunyt édesanyám hozzátartozója / sértetti hozzátartozó / jártam el.
A Szegedi Járásbíróság előtt folyó eljárásban ilyen minőségben polgári jogi igényt terjesztettem elő
a vádlottal szemben.
Ez okból az érintettségem megállapitható, mivel álláspontom szerint az előterjesztett polgári
jogi igény okán nem irreleváns számomra az lazaz érintett vagyok abban I , hogy a vádlott
cselekményekét miként minősiti a biróság, vele szemben milyen minősités mellett folytatja le
az eljárást, és hoz határozatot,mert ez alapvetően befolyásolja az elöterjesztett polgári jogi
igényem jogalapját és összegszerüségét.
Ez okból az érintettségem álláspontom szerint megállapitható, és ezért kérem, hogy az
alkotmányjogi panaszomat befogadhatóságának törvényben irt előfeltételének fennállására való
tekintettel azt érdemben birálják el.
E körben inditványozom a Szegedi Járásbiróság. előtt folyamatban volt per iratának beszerzését
melyből az általam a fentiekben előadottak megállapithatóak, igazolhatóak.

Ami pedig az alkotmányjogi panasz érdemi elbirálását illeti:

Az előterjesztett alkotmányjogi panasz nem amlak vizsgálatára irányul, hogy a büntető ügyben
eljárt biró a bizonyitékokat hogyan és miként értékelte és arra sem, hogy annak felülbirálatát az
Alkotmánybiróság végezze el.
Az alkotmányjogi panasz arra irányul, hogy az alkotmánybiróság azt a birói eljárást, mely az
előtte folyamatban lévő büntető ügyben a sértett hozzátartozója által előterjesztett
észrevételeket, bizonyitási inditványokat érdemben még csak nem is értékeli, vonja eljárási
körbe, és annak még csak indokát sem adja az itéletében olyan a büntető eljárásban felmerült
a birói döntést érdemben befolyásoló alaptörvényeIlenes eljárás mely a tisztességes eljáráshoz
való jog megsértését jelenti tartalmában, melyet az alkotmányos jelentőségü eljárási



szabályok érvényesülésében kell értelmezni.
Azaz:az alkotmányjogi panaszban kifogásolt birói eljárás miután a birói döntést érdemben
befolyásolta az alaptörvényellenesség kiküszöbölését /tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése
okán / indokolja melyre az Alkotmánybiróságnak van jog és hatásköre.
A tisztességes eljáráshoz való jog azáltal sérült, hogy nem vizsgálták a büntető eljárásban
előterjesztett észrevételeimet, bizonyitási inditványaimnak nem adtak. helyt,és annak nem
teljesitését még csak meg sem indokolták.

Mindezekre tekintettel kérem áz alkotmányjogi panaszom befogadását és annak érdemi elbirálását.

Az alkotmányjogi panaszomban már előadtam, hogyazelőterjesztett alkotmányjogi panaszt a
számomra rendelkezésre álló belső jogorvoslati lehetőségnek tekintem, mivel szándékomban áll a
kifogásolt bírósági eljárás miatt /2012/29/EU. Irányelv sérelme okán / az Európai Únió birósága
előtt eljárást inditani, mely eljárásnak az előteljesztett alkotmányjogi panasz érdemi élbirálása
előfeltétele álláspontom szerint.
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