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ALKOTMÁNYJOGI PANASZT

>ri.^ eKS ésjké^. egyb. n ind^ypzom, hogy a T. AUyblrt^ > torio- '^ések;^alaPui"é]t
::^:;is^^^^ ^"Eí^r^ st
^^^ végzés ito- felülvteg^ K.csj.e.él, Törvényszék Bame^- végreh^si Csopo^
6. BV. 396/2018/?. sz. alatti végzésót.

INDOK0LÁ S;

1

TényálUs:

l"d, t,anyo^a, szen.be, . Ha, d<,szobos., 6i ̂sbi^s^ l.^. l"/2012/^s^ lu^^s
I^^v^. a D*rec>i V^si B.^g 6S.FU266/200. /16 s^ ̂ u^(];
^^^^^^^^^201S-ftbruto 2B-naHit61 2017;,.a:euszt:s ,l!
^Z^^T ^WSZtéS 'V^.^. k ^SZO.^t ̂ ^ ̂ y^ ^
rsz^^. ̂ ^^^^ b"aM:3^ti^i?;S^^ ̂ z^^''^^ ^ KeMiw^^t
^^Csopo^. 6. BV.396/2018/5 s. >>an, vég^vel a kérdc.nek .szben he^^o^ ̂ ^
^Z^^ ^Pl. o.t meg. A TOrvénys. ék ̂ ^ kifej^e, hogy inditv4^0z6fo^tartiJ
^"marcius^ 20I7:június .9. naria kBzött ol^ körülményA k>z8tt kerOltsor, ̂ ^^ta^
^n^n^ a-ap^ ;^ sénö el4<^' körülmények^a^L:^>:;t?
^ tWfe. ekin.etében aBv. tv. 10/A (4) b^ke^se szennt, jogv. s.té h^ridö eltel.. Indltviny^ö



^[

fellebbezcse fblytán fblyamtíban volt II. fokú eüirtsbani a Kecskeméti Törvényszék 3. BpkM26/2018/2
végzésével az I. fo^d végzést helybeiihagyta.

A fentí hatirozatoi indftvinyozó 2018. 06, 28. napján vett^ ktahez meghatalniMOtl jogi képviselöje rószére
lörténö postai kézt|esltés utján.

Jogi indokdk;
1

A jelen iilkolmányjogi panasszal tSmadott végzfeek ind?tványoz6 ílláspontja szerint sénik a tisztességes
eljarishoz valé jojg át, mcly jogosultság az Alaptörróny XXIV. cikk. (1) bekezdésén, valamint XXVIII. cikk (I ) j
tekezdésta alapill. A végzések egyben .. érlik indltvinyozöAhptBrvény XXIV. cikk. (2) bekezdése alapjin |
biztoslton jogtí iL. A támadott hatirozatok azok jellegénél fogva hátrinyosak az inditványozóra, Igy kélségctj
kiziróan megitopitható, hogy az Alaptörvényben rögzltett ̂  részére is biztosltott jog sérelme a konkrét Ugybenj
szimára ténylegfjsen is jelentés érdeksérelemmel jirt, his^en a 2015. februir 20. napja és 2017. niírcius 19.J
napja közötti idfezak tekintetében az dapveté jogokat ;sértft kflrUlményekkel Bsszefílggésben Mnalanltásj
megillapltásira iji cm kerülhetett sor. A tisztességes bfrósiíi eljirishoz való alapjogol az Alaptörvény XXVIII.j
cikk (1) bekezdéte rögzlti.

A fenttekre figyll emn-el inditvanyomat a 2011. évi CLlJtörvény 27. §- ban foglaltak alapjin terjeszteni ^
tekintettel arra, hogy álláspontom szerintjelen Ugyten valafri ennyi törvényben rögzlteu feltétel megvalósult:

27 § Az Alaptörvény 24. rikk (2) bekezdfa d) pontja atopj in alaptörvény. dtenes blrói döntóssel szember,

egyedi ügyten érintett személy vagy sz.rvezet alkotminyjogi panasszal fordulhat az Alkotmányblrósághoz, hj,
azUgy irdemébcn hozott döntés vagy a birősági eljárást befejezö egyéb döntés
a) az inditványazó Alaptörvényben biztosltottjogát sérti, é^
b)az indltványazó a jogorvoslati lehetOségeil mir kim.krtene, vagy jogorvoslati lehetöség nincs szamaija
biztosttva. ;

1

Az AlaptBrvény indrtvánnyjil érintett rendelkezései:
1

XXIV. cikk (1) Mindenkinekjoga van ahhoz, hogy Ogyrit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisaességes médon 
l̂elésszerfl hatiridön belül intézzék, A hatóságok törvéwbcn meghatirozottak szerint ktttdesek döntése,^

indokolni.

XXIV, cikk (2) Mindenkinckjoga van törvényten meghttározonak szerint a hrióságok iltal feladatuk teljesl^c
során neld jogellenesen okozott kár raegtérftésére.

XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy sjz ellene emrit bármely vidat vagy valamely perbe], a
jogtít és kötdezettségrit tttrvény által fclallton, filggetlen és pirtatlan bfrósag tisztességes & nyilvaji os

tirgyaláson, ésszerii határidön belUl btrálja el

?



A 2013. évi CCXL. törvény érjntett rendelkezései:

IWA. § W Kár,\la^jar a. elHéUnek ,agy a. egyéb jogc^ fo^oUnak a fo^rtasa ̂  a
'^atyban elS\r, éleuér b^l^nak hia.y, ü a. eh^ es^en kapcsolodó mas. a ki^. kesyeü^
^elen ̂ \^alh6 bMs^d "latmába ̂ o'dhefye^i Mn. ény. Wonö^ a. iUe^ly
"éWM^a \tínya, a ^ ^eW ̂ IIS^, .ildgltás, fi,& .agy ro.arir^ <a ̂ábbiak^ e^:
^elüjogoka! \ér, 5 ethelye. és, körühné^ ihal eloid^! sérelen, miatt. A Wrt^nUÜ mi^" e^, >
'^S^gokat [értS dhelyezési körvbné^ek között et, öl,ö" nap utín jar. A kManí^ ^tóére a.
állam köleles, }

W A. (I) bdJlé^ "e&ha^n Jog^n ̂ íbbi ̂ léri^nek ̂  ^rele^ak helye ̂ . de az
elüél, ̂  > csebjosd^fo^ar. otljogo^ > <z< ̂gholado igényü polgíri blré^ elol, én,e.yes"eni.
(3) A  lal^ egf napra esö össege kgalább ̂rkellS^förM, de legfeljebb >erhat^f>U.
(4) A kárlaLitá, iranti Igé.y auol a n>pl6l "án.llou ha, hónapon bdül érvényeslthelö, a^elyen >
alap^S Jogokai .érlo dhely^i Wlmények ̂ W. E haláridö eWas^a Jog.e^. E hfk^
""""^^ -<-. ̂ ."^ n, "I^S ̂  ^ e"-^' ̂ '^' ̂ W^ h'

, 44/B. § (I) A, ll iléll és a védSJe > a!ap, e,Sjogota"ér, Sdhelye^i törüln.ények miat, - Irásban - kö^lle^
panasszal élhet 'a bv. intézel parancsnokához.

Indltvanyozó uml ̂ ra is, hogy Alaptö^nyben biztosltop jogtok sérelmét netncsak a bir6i domés, h.ne.J
fe.tiek szerin. az <nnak alapjiul szolgtíó >nyagi jogi no">, vagyis a 2013. évl CCXL. törvény 10/A ̂  ^
be^dé^ck . egfogaln. azisa is okozhatj^, ezért - az A>tv. 28. S (i) bekezdéseben biztos.tcn jogkörfvel élje
ezutonis tóri, hogy'amennyiben annak lehetöségei fennUlnak, ugy a T. Alkotnrónybirösig a. Abtv. 26^ §^
szermti, az altalmazott jogszabtíy Alaptörvénny. l val6 iösszhangjit iltetö vizsgtíatot is lefolytami és "tí^
döntés riaplöryénnyel val6 egyezöségfoek vizsgilat. mtí)ett az alkalmazon jogszabilyhtíy alaptörvénnyel vaj(
osszhangját is vizsgalni szlveskedjen.

Indltónyozé alltepontj, ̂ rint . 10/A § (4) bekezdéséb.n fogldtak olyan egyoldalfl kötelezettséget illaplt^l
n, eg7fogv^rtonold>IA". nwlynrt a fcgv. lanta soran nem tud elegel lenni. Nincs arra ugyanis l^'o^ ho[i
"f^nou foivaumisinak ideje alatl objektive.,, vizsgília vonatkoz^&. n Mnmly fogv. tartte, tórUlmij,:
n^l-oz^ ̂ elén a 16/2014 (XII. 19. ) IM wndelct feltélelei teljes körtten teljesülnek-e 0 Igy ese"ee^a
'loTA'SWtekezdés i.lkaln^sinak Ichet -e helye. A fogvatarósi kWhrónyck bflntetésvégrel", jtósi inlézetip
lérótó'eselteges id61eges megvalloztarts. inrt jogkövetkezmtaye pedig nem tehet a jog^abtíy tltal rés^,
biaosilou jofc . tónri°nltíshoz vd6 jog elvesztése, A jogszabály nen, adj, meg annak kerettt, hog^ a
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körulmények megvjátozásiról hogyan és rai módon kdl és keil -e egyiltalto az elltéltet, fogvatartottal érteslteni.
Ennek hianyaban ̂ edig nem virható el, hogy az elltélt fogv^tartísa sortn tisztában legyen azzal, hogy az adott
fogvatartás esetébín a 16/2014 (XIJ. 19, ) IM rendelrtben f()glalt m2 feltétdek pontosan teljesölnek -e avagy
sem. Ezért nem jeredményezhet jogvesztést a fogvatartoti oldalfo, amennyiben ezen objektlv informáciú
hitoyitan kártalaijftási igénye etöterjesztésének csak a bUntetés vi>-ehajtte6t követöen tesz cleget. Ajogszabily
semmilyen kötele^ettséget nem ró a buntetés-végrehajttsi inté>tre abban a kttrben, hogy az alapvetö jogokat
sértö köriihnényei megszűnésének kezdö napjáról a fagvatartottat tijékozlalni kell. ene. Ennek hlányában pedig
csak a kártalanitlisi kérelem benyújtisát követöen keralhet a kérelmezö, elWlt abba a helyzetbe, hogy
megismerhesse f^gvatartása során pontosan mikor és menn)!i ideig voltak biztosltottak számára a 16/2014 (XII.
19.) IM rendelctbpn foglall feltételek. A 144,'B § -ban fogl^t eljiris sem ad arra lehet&séget az elltélt számira,
hogy teljés fegvtíartísának ideje alatt fiilyaíttitbsan in&rrKációvaI rendelkezzen a fögvatanás körülményeinek J
16/2014 (XII. 18.) 1M rendetet szerinti maradéktalan teljtsltóséröl, annak megszünísérél, esetleges ismételtj
biztositásiról és knnak idötartamíról sem. Ebböl következéen indftvinyozó állispontja szerint a 10, A § (4)J
bekezdésében rígzitett rendelkezés jelenlegi formijibw alkdmas indltványozó és valamennyi dttéltj
alkotmányosjogin ak, fent megjelflltjogosultságainak a csofcltására és az igényérvényesftés akadályozására.

1

A T. Alkotmániib irósig hataskörét Magyarország Alaptöijrónyének 24. cikk (2) bekezdés d. ) ponljára és (3)[
bekezdés b.) p|)ntjára alapitjuk. Ennek megfelelöen r^nddkezik a T. Alkotmanyblrósig jelen kérden-j
elblrálfeára és ,'az abban foglaltak szcrimi s<relmezett Ibfrói döntísek kérelem szerinti megsemmisltésér^

1

hatiskBrrd.

Mint ahogy arri az inditványban már utaltunk a II. fekd végzfat 2018. 06. 28. napjín vettük kézhez, Igy aj'.
indltvanyelöterjesztésére nyitva illú határidö 2018. 08. 27, napjinjár le.

1

Nyilatkozunk, hogy inditványozó nevének és adatainak nyllvinosságra hozatalihoz nem járul hozzá.

Az alkotmányjiiigi panasz mellékletét képezö okirat:

Ügyvédi meghatalmazás

Nyfregyhaza, 2018. augusztus 22.

Széllosi Stodor

képv.;

'SEF




