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Tisztelt Alkotmánybfróság!

valamint a kártalanítási űgyébenmeghatalmazással igazolt EJEBkérelem

kepviseloje (érintett), azAlkotmánybíróságról szóló2011. éviCLI.törvény("Abtv. ")27. §-aalapjan

a szél<esfehén'ál'iTörvénys2ékalatt. Bv. 907/2017/2 ügyszámúkártalanítasi eljarásvégzése

("Végzés") ellen, a Székesfehérvári Törvényszékjogerós, 1. Bpkf. 441/2017/2 sz.-úa kérelmezők

fellebbezését elutasító ll. f.-úvégzéséreis kiterjedően
alkotmányjogipanaszt
terjesztünk elő.

Kérjük,hogyazAlaptön/ényXXVIII.cikktisztességes eljáráshozvalójog,jogorvoslathoz és
védelemhezvalój'ogütközésokána SzékesfehérváriTön/ényszékvégzéseitsemmisítse meg.
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AzAbtv. 52. § 5) pontja alapjan akként nyilatkozunk, hogy a kérelmező adatainak zárt kezelését

nem kérjük,továbbáarra js nyilatkozunk azAbtv. 27. § b) pontja alapján, hogya Székesfehérvári
Törvényszék jogerősvégzéseellen nincstovábbiioeorvoslati tehetősée.
AzAbtv. 30.§ (1) bekezdése szennti határidő-tekintettével arra, hogya jogerős végzést2018.

február07 napjánvettem át-megtartssre került.

A végzés

tkizártaa kártalanitásieljáráslehetőségéből,annakellenére.hoevüevvédi

meBhatalmazástcs3toltÜRYetörvé"vesrendezéseérdekében.így sértettékazAlkotmány XXVIII.

cikk(7)bekezdésbenfoglaltakat."mindenkinekjogavanahhoz,hogyjogorvoslattaléljenazolyan
bírósági ésmásközigazgatásidöntésellen, amelyjogátvagyjogosérdekétsérti."

JOGI ALLASPONT

8

Kártalanításjárazelitéltnekvagyazegyébjogcímen fogvatartottnak a fogvatartásasorán a
jogszabályban előírt élettérbiztosításának hiányaésazehhezesetlegesen kapcsolódó más, a
kfnzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtilalmába ütközó'elhelyezési körülmény,
különösen az jllemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelelő szellőztetés, világítás, fűtésvagy
rovarirtás (a továbbiakban együtt:alapvetó'jogokat sértőelhelyezési körülmények) által előidézett
sérelem nniatt.

A kártalanítás minden egyes, azalapvetőjogokat sértőelhelyezési körülmények közötteltöltött
nap utánjár. A kártalanftásmegfizetéséreazállam köteles.

A kártalanítás iránti igényattól a naptól számitott hat hónapon belüt érvényesfthető. amelyen az
alapvetó'jogokat sértőelhelyezési körülmények megszűntek. E határidő elmulasztása jogvesztó'. E

bekezdésalkalmazásábannemtekinthetőazalapvetőjogokatsértőelhelyezésikörülmény
megszűnésének,hae körülményfennállásarövididó'tartamra,de legfeljebb harmincnapra
megszakadazért,mert azelítélt vagyazegyébjogcímen fogvatartott elhelyezésesorán a
jogszabályban előírt élettér biztosítva volt.

2017.januárl. napjátólazalapvetöjogokatsértőelhelyezésikörülményekáltal előidézett
sérelmekmiatt, Magyarországonismegnyílt a kártalanítási lehetőség.
E körbenszükségeshangsúlyozni,hogyeltéroszabályzásvonatkozikazokra, akikmár
benyújtottak kéretmet azEmberi Jogok Európai Bírósága felé2017. január 1. napját megelözően,
illetve azokra, akik nem. (
befogadott kérelme volt az EmberiJogi Biróságelőtt)
Az EmberiJoeok EuróoaiBfrósága2016. november S.-ánúgyhatározott, hogv valamennyi a
maevarorszáei foeva tartási körülménvekkel kapcsolatos oanasz vizsgálatát felfüeeesrti 2017.
aueusztus 31. napjáie. Ezaztjelenti, hogyregisztrált kérelmének ügyében2017. augusztus 31.
napjáigsemmilyen eljárásicselekmény nem történt. (a hazaikártalanítási jogvesztés 2017.07.01én áll be a 6 hónapos törvén^" feltételnek megfelelve a 2016-ban szabadult volt elítéltek
vonatkozásában)

2017.január1-i hatálybalépésétől,ami azezt követőenindult ügyekbenszíntén azembertelen
fogvatartási körülmények megszűnésétői (egyes új intézetekben való elhelyezés kivételével
praktikusan a szabadulástól) számítódik. Meggyőződésem,hogy kérelmezők százai,de lehet,

hogyezreiesetébenúgytelt le a határidö,hogycsakannakelteltét követően,utólagderültki,
hogy az új magyar rendszer megfelel az EJEBgyakorlatának, azt Strasbourg elfogadja.
A példa kedvéért,havalaki 2017.január1. elott adott be a fogvatartásiésembertelen

körülményeimiatti kárténtésiigénytStrasbourgba,de2017.január1-jeés2017.június30. napja
közöttnem adottbeMagyarországona Bv.tv. szerintikártalanftásikérelmet,akkorő legjobb
esetben is2017. november végénértesülhetettarról,hogya magyareljárásraStrasbourg
'rábőlintott",azazaz6 kérelmételfogadhatatlannakfog|áknyilvánítani, mivel nem nyújtotta be
itthon azt a jogi igényt, amit benyújthatott volna.

Kérdés,hogyhonnankellett volnatudnikorábban,hogymitfogdöntenitavalyévvégénaz EJEB?
Természetesen sehonnan. Ezért a
meghatafmazott EJEBképviselojének anyagi és
erkölcsi kötelezettségem volt, hogy a Bv. intézet parancsnokának írt panasszal elindítom a hazai
kártalanítási eljárást
sérelme okán, egyebekben a jogvesztési határidőre

teklntettel. Azezutánioarancsnoki kötelezettségekIvizsgálatésa volt elítélt értesítése) nem

alapozhatjak mega Székesfehérvári Törvényszék végzéseinek jogalapját ésindokolását, mivel a

kártalanítási etjarás legfontosabb feltétele a panasz bejelentése. A panasz
zól,
aki a magyarjogszabály hatályaalattBv. BaracskaiIntézetébenvolt büntetés,éstörvényesen
hatalmozott meg képviselőt azEJEB-nél már befogadott eljárásban. A Bv. Intézet

parancsnokánakkivizsgálásiésértesftésikötelezettségevolt, hiszenazobjektumban is
tartózkodottmegalázóelhelyezésbenszabadulásáig.Értesítéseáltalsajátügyébeniseljárhatés
védőtismeghatalmazhat. Ezta Bv. ügyészlerövidítette,
sszemélyes ügyészi

meghallgatásaáltat,aholközölte,hogynemfogkártérítéstkapni,megelőlegezveegybírósági

döntést.

HaazEJEBmeghatalmazott képviselő, akinem ügyvéd,egyebekben sem nem európai közösségi
jogásznemindítja el azelévűlésihatáridőnbelüla kártalanítási kérelmetparancsnokioanasszal,
akkor a volt etítéltet kizárjákazembertelen bánásmódelégtételéből, a hazai kártalanftási

eljárásból. Jogosérdeke

a hazaikártalanítás által biztosított ésarányba álló

hatékonypénzbelielégtétel,amelyösszegesetleges megfjzetésétnemvállalhattam felazállam

helyett a jogvesztő határidőre figvelemmel. esetlegesen a volt elítélt által felém indíthatott

kártérftési eljárásban, mivel semStrasbourg, sem a hazaieljárásban kártalanítás nem jár.

Fontos, hogya kártalanítási igénybenyújtásátmegelőzően a törvénykötele2Ővéteszi a
fogvatartott számára, hogy a fogvatartási körülményeit azintézet parancsnokához dmzett
panaszban sérelmezze. AzEJEBfelföpeesztés miatt a meehatalmazott kéDviselőnek volta

kötelezettséBe iseevben. Azeh'téltfoeva volt. ígv a panaszorvoslásában eljárt volnamhaa
vizsgálateredménvéról értesítik. esvebekben felkérik. hoevsaiátüevbenjárionel._vagx
ügyvédethatalmazzon fel kompenzáciőiaérdekében.

E rendelkezéssel a jogalkotó azt szeretné biztosítani, hogy a kártalanítás célja valóban azokozott
sérelmek valamilyen szjntű kompenzációja legyen, ne pedig automatizmus.

Ami a rendszer hibájánaktekinthető, véleményem szerint a kártalanftás megítélésének,
összegszerűségének automatizálása. Ha ezeket a körülményeket az ember egy kórházban

kénytelenelszenvedni, akkora polgáriperbenegypolgárijogászszakember, a bíró fogja
megftélni a konkrét ügyben odaítéthetővagyoni kompenzáció összegét. A perben rengeteg tanút

hallgatmajd mega körülményekre,esetlegszakértőtiskirendela bíróság, ésígy tovább.
A Bv. tv. szerinti kártalanítási eljárásban pedig egyolyan bfrónakkell erről dőntést hozni, akinek
a szakmai ismeretei nema pofgárijogí, kártérítési jogi területre spedalizáltak. Úgygondolom,

hogya polgáriiogijelleeűioevitákatnemlehettáblázatésszámológépaIaoiánelbírainL
Ugyancsak probléma, hogya Bv. Intézetn^'latkozatát a bfróságigyakorlat egypolgári perben
mindössze "a fél nyilatkozatának" tekinti, tehát azt bizonyítékokkal kell alátámasztani. Számos

büntetés-végrehaitási bfróidöntésviszont a Bv. intézet nvilatkozatát a körülményeket ilÍetően

ténykéntfogadia el. ezoedig180fokban szembemegya ooleárioeriogés3 polBárijogi
kompenzációalapvető elveivel. legven annakneve kártér'rtés.kártalanítás, sérelemdfi. vagybármi
mas.

A kártalanítási eljárástazösszestöbbi, a büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébetartoző

eljárássalszembeállítva aztmondhatjuk, hogya kétügycsoportérdemitartalma alapvetően
különbözik. Hogy eza szabályozás másik nézőpontból - a polgári jogok korlátozásának oldalárót vizsgálva mennyire állja ki ( vaEVmeeállia-e ) azalkotmányosság ésaz időpróbájat, a jövő zenéje
lesz. Megérne már most egy vizsgálatot.

Alkotmányossági vizsgálatot érdemelne a kártalanítási összegévelszembeni beszámftás, illetve

a köueteléskielégftése,mivel azsemállösszhangbanAzEJEB41.dkkalapjánmegítélt
kártérítéssel, amely kimondja, hogy a megítélt kártérítésnek mentesnek kell lennie bármiféle

végrehajtásalól,mivel ellentmondást generálna, mert a kínzó megalázóbánásmődazelhelyezés

okánvalómegítélésre kerül,azonbana tagállamezenösszegrenemcsakadós,hanemegyben
hitelezó is lenne, ami minden esetben sérti

gait ésérdekeit azAlkotmányra

megalázó elhelyezésére és kínzására is tekintettel.

A tisztességes eljárásmegkövetefte a Bv. íntézet parancsnokához tett panaszbejelentés a
kártalanítási eljárásindításánakalapja.A panaszbejelentésreeljárásindultudatosítással,

kötelezőena volt elítélt értesítésével. Ezutánmindenkora volt etítélt magajárel a saját
kártalanftási ügyében,illetve meghatalmazhat ügyvédetis.
ésTomasovszki
Istvánnak nem volt lehetősége, mivel értesítés nem történt a panasz eredményéról, a panasz
kivizsgálásáról.Nemvolt értesítés a kártalanítási ügytovábbitásárót, ügyvédimeghatalmazás
csatolására lehetőség sem adódott a bírósági szakban, ha
nem maea akareliárni
saját kártalanítási üeveinek rendezésében. Nemvolt tudomás kártalanítási ügyszámról,ezértaz
elítélt által választott ügyvédimeghatalmazás csatolására lehetőségsemvolt. Sajnálatosan a
tisztességeskártalanítási eljárástsértve elutasftásivésiésutánnvílt erre lehetoség,amikor
azonnal ügyvéd meghatalmazás által kérte jogorvoslatot, azeljárás lefolytatására, amit az

alkotmánytsértőenelutasítottak, amelynek eredménye, hogy
kínzás és
embertelen bánásmódsérelméért nem kaphat kompenzációt. Nem volt bírói felhfvás azűgyvédi
meghatalmazás csatolására, amely elvárható egy tisztességes eljárásban.

AlaptönrényXXIV. cikk (l) Mindenkinek joga van ahhoz, hogyügyeita hatóságokrészrehajlás
nélkűl,tisztességesmódonésésszerűhatáridőnbelüiintézzék.A hatóságoktörvényben
meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.

(2) Mindenkinekjogavantörvénybenmeghatározottakszerinta hatóságokáltatfeladatuk
teljesftése során nekijogellenesen okozott kármegtérítésére.
Az Alaptörvény XXVIII. dkk. 4. bek. tekintettel megsértették
védelemhez való
jogát.A védelemhezvalőjog, klasszikusalapjog, mely magábafoglalja védőválasztás
szabadságát.

Itt kell megemlíteni, hogy az^lfteltsem a meehatalmazott űewédnem kapott értesftest az elsó'

fokúvégzésről,így aztperorvoslati támadássemérhettesemazelítélt, sem a meghatalmazott
jogi képuiselő részéről. Ezen indokolás a jogerős végzésben sértik a XXIV. Cikk indokolását
egyben.

Az elítéltet büntetés-végrehaitásí üevben megílleti a védelem ioga, mh/el panaszt ielent a
megalázóembertelen elhelvezés miatt. ami okána Be. 48. § (3) bekezdése alapján a Bv. bíró
hivatalból védőt is kirendelhet. Ennek alapján, ha nem felelt meg
eghatalmazott
jogi képviselője (mely önmagában isjogsértő), akárvédőkirendelésével is lefolytathatták volna a
kártalanítási eljárást.

A jogorvoslathoz valójog (Alaptörvény XXVIII.CIKK (7) Bek. ) sérelme.

" Az Alaptörvény megköveteli, hogy a jogorvoslati jog nyújtotta jogvédelem hatékony legyen,
vagyis ténylegesen érvényesűljönésképes legyen a döntésáltal okozott sérelem orvoslására."

FuidiarJánoskártalanításí eljárásábana ioeorvoslatfolytán meghatalmazásáltat ü^yyedj
képviseletben eliárva orvosolta a döntésisérelmefc Azelutasftás akadályánakelhárítása sem
volt elegendő jogai érvényesítéséhez jogerős végzésnem vizsgált indokolásában.
A nemzetközi alkotmánybírósági gyakorlat szerint "ha a bíróság megsérti a mérlegelési és
jogértelmezési szabályokat (önkényesen mérlegel vagy értelmez jogot), akkor megsérti a peres
felek tisztességes tárgyatáshoz való jogát. Eztörtént
is a Székesfehérvári
Törvényszéken folyamatban volt eljárásban.

Az Alaptörvény XVIII. cikk(l) bekezdésében rejlő indokolási tötelezettségalkotmányos

követelményea bíróság döntésiszabadságánakabszolútkorlátjátjelenti, nevezetese azt, hogy
döntésének indokairól az eljárási törvényeknek megfelelően szükséges számot adnia.

Az indokolásikötelezettségalkotmányjogiértelemben vett sérelme azeljárásiszabály
alaptörvény-ellenesalkalmazásátielenti. Azeljárasitörvényrendelkezéséreisflgyelemmel, a
tisztességeseljárásallcotmányoskövetelményea bfróidöntésekkelszemben azta minimális

elvárástmindenképpenmegfogalmazza,hogya bíróság azeljárásbanszerepló'feleknek az ügy
lényegi részére vonatkozó észrevételeit kellő alapossággal megvizsgálja, és ennek értékeléséről
számot adjon.

érelmezőindokolt bfróidöntéshezvalóalapvetőalapjoga, mint tisztességes
eljárás alkotmányos követelmény rendszerén belül jelentkező alapvetőjog tehát sérült azáltal,

hogya SzékesfehérvériTörvényszékvégzésea kérelmezőkálláspontját,ügyvédimeghatalmazás
általijogorvoslatát a kártalanítási eljárásbanindokolásnélkülmellőzte. Sajnálatosanezen
túlmenően eltért a következetes és a kérelmezők kártalanftási álláspontját tükröző
joggyakorlattól, mivel
kártalanításánakelutasítására, annak metlőzésére indokát
nem adja.

Tisztelettel:
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^J

Velence, 2018. 03. 30

Csatolva:

Bon'ték fénymásolata a Bv. Csoport postára adásáról
Meghatalmazás az EJEB eljárásban
Ugyvédi meghatalmazás a Jogorvoslathoz

EJEBBefogadás
Parancsnoki Panasz ésfeladővevénye (7 eh'télt panaszbejelentése. Csak
Feladóvevény az 1 fokú döntés fellebbezésére (4 kártalanítási ügy, amelyben sajnos
ügybenérdemlvégzésta mai napigsem kaptam.)

Szükség lenne a jogeró'svégzésre az Alkotmányjogi panasz egy ügyben tárgyalása okán.

Az alkotmányjogi panaszhoz csatlakozva:
.
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