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Kérema tiszteltAlkotmánybiróságot, hogya KúriÍBfv. L603^0IS/7.számonhozottvégiését
(1/2. számon mellékelve), valamint az alulfekvő, a Szegedi Ítélőtábla Bf. II.788/2016/19.
számú ítéletét (1/3. számon mellékelve) és az alulfekvö, a KecskemétTTorvénvszek

l.B.213/2014/213. számúítéletét (1/4. számonmellékelve), mint alaptörvény-ellenes bírói
döntéseket semmisítse meg.

Kérelmem anyagi jogi jogalapja Magyarország AIaptörvényénekB) cikk (1) bekezdése
(jogállamiság elve), és a XXVIII. cikk (1) bekezdés (tisztességes eljáráshoz való jog törvényes biróhoz valójog).

Kérelmem eljárásjogi alapja az Alaptörvény 24. ciklc (2) bekezdés d) pontja, valamint az

Alkotmánybiróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 27. §-a, amely alapján az
Alkotmánybiróságfelülvizsgáljaa bírói döntésnekazAlaptörvénnyelvalóösszhangját.
Az Indítványozó személyes érintettségét igazolja, hogy a jelen beadvánnyal támadott,
alaptörvény-ellenes itéletek az Indítványozó vádlotti részvételével zajló büntető peres
eljárásban születtek.

Ajogerösítéletet azIndítványozó 2018_október31-énvettekézhez, azAbtv. 30.§ (1)alapján
azalkotmányjogi panaszteháthatáridőbenkerül benyújtásra"

A jelen ügy tárgyát képezö kérdés "alapvetö alkotmányjogi jelentöségű" (Abtv. 29. §),
ugyanis az Inditványozótörvényesbíróhoz valójogánaksérelméteredményezteaz a tény,
hogy tudomása nélkül, minden jogszabályi alapot nélkülözve a Fövárosi Törvényszék

hatáskörrel és illetékességgel rendelkezö bírósága helyett az OBH elnöke egy márjelen
alapügy kapcsán is megállapítottan alaptörvény-ellenesjogszabály alapján a Kecskeméti
Törvényszéketjelölte ki eljárófórumként. A törvényes éspártatlan birósághozvalójog igy

súlyosan sérült egy az Inditványozóra fokozott kihatással biró eljárásban, amely
szabadságánakelvonását is eredményezte. A törvényes alap nélkül kijelölt bírói fómm
itéleténekalkotmányossága Indítványozó álláspontjaszerintobjektíve megkérdöjelezhetö, így
az ügyben eljárt fórum által hozott ítéletek nem vezethetnek jogszerűen és alaptörvénykonform módona szabadságelvonó intézkedésmegállapitására- tulajdonképpen semmilyen
döntésmeghozatalánaknincsalkotmányosalapjailyen esetben.

II. Tényállás

1. Indítványozó a magyar politikai közéletben és a médiában
" néven
közismerttéváltbüntetöeljárásegyikvádlottjavolt.A KözpontiNyomozóFőügyészség2012.
január 11. napján
éstizennégytársaellen előterjesztett vádiratával bűnszervezetben elkövetett hütlen

kezelésbűntetteésmásbűncselekmények miatt a FővárosiTörvényszékenemelt vádat.Az

eljárásVIII. rendüvádlottja volt Inditványozó,aki korábbana
2.

A vádiratbenyújtásátkövetöena büntetőeljárásrólszóló1998.éviXIX.törvényben(a

továbbiakban: Be. ) foglalt illetékességi és hatásköri szabályok alapján eljami hivatott

FővárosiTörvényszékelnökemás,azonoshatáskörűbíróság kijelölésétkezdeményezteaz
ügyelbirálásáraazOrszágosBíróságiHivatal(továbbiakban:OBH)elnökénél,a Be.20/A.§a, valamint a bíróságok szervezetérőlésigazgatásárólszóló2011. évi CLXl. törvény(a
továbbiakban: Bszi.) akkor hatályos 62. § (1) bekezdése alapján. A hivatkozott szakasz
lehetöségetbiztositott azOBHelnökénekarra,hogyazilletékes bírósághelyettmásik,azonos
hatáskörübiróságotjelöljönki, haa rendkivüliésaránytalanmunkatehermiattésszerűidőn
belülmáskéntnem lenne biztosithatóazügyelbirálása.Ennek keretében az OBH elnöke
21/2012. (II. 16.) OBHE számú határozatában az eljárás lefolytatására a' Kecskeméti
Törvényszéketjelölteki(ahatározat1/5.számonmellékelve).

3. AzOBHelnökeügyáthelyezésijogköréneklegitimációjátMagyarországAIaptörvénye
Atmeneti Rendelkezéseinek (a továbbiakban: Ár.) 11. cikk (3) bekezdése alapozta meg.
Indítványozó ésa többieljárásalávontszemélyvédőjea 2013.január17-itárgyalásinapon
indítványozta az ügyáttételéta FővárosiTörvényszékre,tekintettel arra, hogy a 45/2012.
(XII. 29.) AB határozatex tunc hatállyal megsemmisítette azÁr.ezenrendelkezését;az
inditványta bíróságelutasitotta. 2013.^prilis 1-jénhatálybalépettazAlaptörvény27.cikk(4).

bekezdése, amely szerint az ésszerű határidőn belüli bírói döntéshez való alapjog
érvényesüléseésa bíróságok kiegyensúlyozott ügyterhelése érdekébensarkalatos törvényben

meghatározottak szerint az Országos Bírósági Hivatal elnöke sarkalatos törvényben
meghatározott ügyek tárgyalására az általános illetékességű bíróságtól eltérö, azonos

hatáskörűbíróságotjelölhetki.Ezenrendelkezés2013.október1-jéigmaradthatályban,míg
a Be.ésa Bszi.hivatkozott rendelkezései2013.augusztus 1-jenvesztettékhatályukat.

4.

Indítványozó ésvádlott-társai 2012-ben, az ügyet áthelyezöOBH elnöki határozat

megszületésétkövetöenalkotmányjogi panasztnyújtonakbeazAIkotmánybiróságon, mely
eljárás eredményeként a testület meghozta a 36/2013. (XII. 05.) AB határozatot (a
továbbiakban: ABh. ). A határozat megállapította a Bszi., a Be. és az Ár. hivatkozott
szakaszainak alaptörvény-ellenességét ésnemzetközi szerződésbe ütközését.

5.

A Kecskeméti Törvényszék az ABh. megállapításai nyomán 2013. december 16.

napjan végzéséveláttette az ügyet a FővárosiTörvényszékhez. A Fővárosi Törvényszék

31.B.2542/2013/2. számúvégzésévelennekellenéremegállapitotta illetékességehiányát,ezt
a végzéstazonbanmásodfokona FövárosiÍtélötábla3.Bpkf. l0369/2014/3.számúvégzésével
hatályonkívül helyezte. Az ügybena Kúriahoztattieg a végsö,Bkk.I.591/2014/3. számú
végzést (1/6. számon mellékelve), melyben az eljárás folytatására a Kecskeméti

Törvényszéketjelölteki. Indokolásábana Kúriaegyértelművétette, hogyeztazOBHelnök
határozatábanfoglaltakfigyelembevételévelrendeliel,mivel arraazAbh.nemhatottki.
6. Ezáltal a Kúria döntése és az ügynek a Kecskeméti Törvényszékre történt áttétele
egyenesen szembement az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatában foglaltakkal.

Inditványozó számára az ügyáthelyezés nem csak elvi, jogi garanciákat érintő sérelmet

okozott azonban.SzámáraazeljárásKecskemétentörténötárgyalásatényleges,konkrét. és
rendszeres módonnehezítette a mindennapi életet: a munkábajutásátnehezitette ésa családi
életének zavartalanságát napi szinten érintette.

7.

A Kecskeméti Törvényszék2016.január 26-ánmeghozott l. B.213/2014/213. számú

itéletével1 év10hónapfelfiiggesztettszabadságvesztésreitélteInditványozót.A másodfokon
eljárt Szegedi ttélőtábla Bf. II.788/2016/19. számú ítéletével ezt 3 év letöltendő

szabadságvesztésre súlyositotta. Indítványozó 2018. január 8-án kezdte meg
szabadságvesztés-büntetésének. letöltését. (Az itéleteket több száz oldalas terjedejmükre
tekintettel célszerűségiokbólnem teljes egészükbencsatoljuk, kizárólagazIndítványozóra
vonatkozórendelkezörészeket,valaminta határozathozatalidőpontjátalátámasztó,a keltezést
tartalmazó oldalakat mellékeljükj'elen beadványhoz.)

8. Inditványozó 2017. december 18-án alkotmányjogi panasszal élt, amely panasz
kapcsána t. Alkotmánybiróságannakidőelöttiségérefigyelemmel 2018.január22-énkelt.

IV/2240-5/2017. számú tájékoztatójában (1/7. számon mellékelve) megállapította, hogy a
felülvizsgálatieljarásfolyamatban létemiatt azAbtv. szerinti feltételek egyelőrenem állnak
fenn, a beadvány érdemi elbírálására nincs lehetőség.

9.

A felülvizsgálati eljárás azóta a Kúria Bív. I. 603/2018/7. számú végzésével lezárult. A

döntés értelmében Indítványozó felülvizsgálati kérelmét elutasitotta a fórum. Ezzel az

Inditványozórendelkezésére állójogorvosaltok kimeritésre kerültek, azalkotmányjogi panasz
érdemi vizsgálhatóságának a továbbiakban minden törvényi feltétele fennáll.

III. A nemzetközi sztenderdekre való hivatkozás és a korábbi alkotmánybírósági
gyakorlat felhasználhatósága

10.

A t. Alkotmánybíróság kimondta, hogy "az Alkotmánybiróság az újabb ügyekben

vizsgálandó alkotmányjogi kérdések kapcsán felhasználhatja a korábbi határozataiban

kidolgozott érveket, jogelveket ésalkotmányosságiösszeföggéseket, ha azAlaptörvény adott
szakaszának az Alkotmánnyal fennálló tartalmi egyezése, az Alaptörvény egészét illeto
kontextuális egyezősége, az Alaptörvény értelmezési szabályainak figyelembevétele és a
konkrét ügyalapjána megállapitások alkalmazhatóságának nincs akadálya, ésszükségesnek
mutatkozikazoknaka meghozandódöntéseindokolásábatörténőbeillesztése" {13/2013. (VI.

17.) ABhatározat,Indokolás[32];korábban:22/2012.(V. 11.) ABhatározat,Indokolás[41]} .
11.

A fenti határozat alapján jelen ügy szempontjából releváns, a már hatályon kívül

helyezett Alkotmány tartalmilag azonos szakaszai kapcsán kidolgozott alkotmánybírósági
gyakorlatot felhasználom és hivatkozom, feltételezve, hogy a t. AIkotmánybíróság korábbi
gyakorlatajelen ügyeldöntésére is zsinórmértékül fog szolgálni.

12. Hivatkozom a fent már hivatkozott Abh. megállapitását a korábbi gyakorlat
alkalmazhatósága vonatjcozásában. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy, "/e/en ügyben
az indítványokban felvetett alkotmányosságikérdéseket, igy többekközötta jogállamiság és
az abból következöjogbiztonság követelményét, a tisztességes eljáráshoz, és ezen belül a

pártatlanésigazságosbirósághoz,valamintajogorvoslathozvalójogokatazAlkotmány ésaz
Alaptörvény azonos tartalommal szabályozza, ezért az Alkotmánybiróság eljárása során
figyelemmelvolta korábbihatározataibankifejtetíekre" [24]

13.

Elöljáróbana nemzetközi sztenderdekkel kapcsolatban - különöstekintettel azEmberi

Jogok Európai Egyezményére (a továbbiakban: Egyezmény) - rámutatok arra, hogy az
Egyezményta hozzákapcsolódójoggyakorlattal együttazAlkotmánybíróság ésa rendes
bíróságok isszámosalkalommal fígyelembe vettékjogalkalmazói tevékenységüksorán. Mi
több,azAlkotmánybíróság ésa rendesbíróságok nem pusztánfígyelembe veszik, hanem
egyfajta kötelezőminimum sztenderdként tekintenek a strasbourgi gyakoriatra, mely alá a
magyarjogvédelmi szintnem süllyedhet, különösenakkor, haazegyesalapjogok esetébenaz

Alkotmány ugyanúgy fogalmazza meg az alapjog lényegi tartalmát, mint valamely
nemzetközi szerződés(mint példáulazEgyezmény).

14. A pacta sunt servanda elvéből [AIaptörvény Q. cikk (2)-(3) bekezdés] következően

tehátazAlkotmánybíróságnak ésa rendesbiróságoknakakkoriskövetniekella strasbourgi
joggyakoriatot, az abban meghatározott alapjogvédelmi szintet, ha saját megelöző,
"precedens-határozataiból" ez kényszerűen nem következne (1718/B/2010. számú AB

határozat).Minthogya jelenbeadványbanhivatkozottalapjog- a tisztességeseljáráshozvaló
jog- védelmehasonlómódonszerepelmind azEgyezményben,mindazAlaptörvényben,
tisztelettel kérem, hogy az idézett strasbourgi gyakoriatra figyelemmel is hozzameg a t.
Alkotmánybíróság a döntését.A fentiekentúla strasbourgijoggyakorlatot azértisfigyelembe
kell vennie a t. AIkotmánybíróságnak, mivel az nem pusztán egy nemzetközi szerződés.

hanema magyarjogszervesrészeis.AzEgyezménytugyanisaz1993.éviXXXI.törvény
közvetlenülinkorporálta a magyarjogrendszerbe, így az abban foglaltjogok közvetlenül

alkalmazhatókésalkalmazandóka magyarrendesbiróságokeljárásában,hasonlóanbármely
más törvényhez. Minthogy azonban az Egyezményben foglalt egyes jogok tartalmát
elsödlegesena Bíróság bontjaki,így értelemszerűenannakesetjogátisfígyelembe kellvenni
jelen eijárásban az itélet meghozatalakor.

15. A t. Alkotmánybíróság eztkülönismegerösítette azABh-ban aholkimondta,hogy
abbanazesetbe^,haegyadotthazaijogszabályazonostartalmúaz E. gyezményben,vagy
annak valamelyik Kiegészítö Jegyzőkönyvében foglalt joggal, vagy ha e jog biztosítására
irányuló kötelezettség teljesítését szolgálja, az Alaptörvény Q) cikkéből az is következik.

hogy az Alkotmánybiróságnak tartózkodnia kell az adott jogszabály (vagy jogszabályi
rendelkezés) olyan értelmezésétöl, amelynek elkerülhetetlen következménye a vállalt
nemzetközijogi kötelezettség megsértése ésMagyarország sorozatos elmarasztalása lenne a
Bíróság előtt.

16. Fontosmegjegyezni, hogya beadványbangyakranidézettAbh.ugyanjelenügyben

született,így annakmegállapításaitegyértelműenalkalmaznikell a mostanialkotmányjogi
panasz eljárásban is, ugyanakkor a jelen panaszban sérelmezettek nem mmösülnek res

iudicatan^, mivel a korábbi döntés a törvényi alapok kapcsán állapitott meg
alkotmányellenességet, a törvényesbíróhoz valójogsérelmétugyanakkorazegyediügyben
jogsérelmet szenvedett fél vonatkozásában nem vizsgálta - nem is vizsgálhatta - a t.

Alkotmánybíróság,mivelakkorazeljárásmégfolyamatbanvoltésa határozatnyománarra ,s
lett volna esély, hogy Indítványozó ügyevisszakerül a törvényes bírójához. Ez azonban
megsemtörténtmeg,így Indítványozójogsérelmemostmáregészenbizonyosanfennáll.
IV. A bírói döntés alaptörvény-ellenességének okai

17. JelenügytárgyaazIndítványozótisztességeseljáráshozvalójogánaksérelme,amelyet
alaptörvény-ellenes jogszabályon alapuló kijelölö határozat nyomán eljáró bírói tanácsok
okoztak. Jelen űgytárgya tehát valójábana t. Alkotmánybíróság által az Abh-ban már

alaptörvény-ellenesnek nyilvánított ügyáthelyezés bújtatott visszahozatala a magyar
jogrendszerbeésitélkezésigyakoriatba.Azítéletek sértika tisztességeseljáráshozvalójogot
mivel azokat arra törvényáltal fel nem hatalmazott bírói tanácshozta, az Inditványozó
törvényes és pártatlan biróhoz való jogának teljes kiüresitése mellett. Ismételten

előrebocsátom, hogy a lenti érvelésböl is kitűnőenjelen ügyközéppontjában a látszattal
ellentétbennemegybiróságkijelölése,hanemegyannakálcázott,ügyáthelyezésáltalokozott

alapjogsérelemáll.Arrafígyelemmel, hogyazügytárgyabüntetőeljárásésIndítványozó
szabadságtól való megfosztására vezetett, kirivóan súlyos az alaptörvény-ellenes
ügyáthelyezésténye.

A Bíróság esetjoga

18. Jelen ügyszempontjábólkiemeltjelentöséggel bír a strasbourgi székhelyűEmberi
JogokEurópaiBiróságaáltala MiracleEuropeKft.v. Hungaryügyben(no.57774/13)2016.
január 12-énhozott itélete, amely ügyszinténa törvényesbíróhoz valójogra, tágabban a
tisztességeseljáráshozvalójografökuszáltazügyáthelyezéskérdésekapcsán.

19. A Bíróság mindenekelött rögzitette, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog olyan

kiemelt szerepetjátszik egy demokratikus társadalomban, hogy semmi nem indokolja az
Egyezmény 6. Cikkének megszoritó értelmezését. Ezen Cikkre alapított gyakoriatát tovább
elemezve a Bíróság megállapította, hogy az ügyben eljáró birói fórumnak a 6. Cikk

értelmében minden esetben ,jog által megalakitottnak" kell lennie, mely feltétel a
jogállamiság alapelvének az Egyezmény és Jegyzökönyvei által is védett egyik
alapkövetelménye.

20. Az előbbiekben használt "jog" kifejezés a 6. Cikk kapcsán a Biróság döntése
értelmében nem csak az eljáró fómm megalakítására és hatáskörére irányadó jogi
szabályozásravonatkozik, hanem bármely egyéb,hazairendelkezésre, amelyeredményeként
beavatkozástörténhetazitélkezésbenrésztvevökszemélyére,azítélő testületre nézve.Ez a

követelmény pedig többek között kiterjed a biróság fíiggetlenségére, hivatali idejükre, a
pártatlanságra és az eljárási garanciák meglétére. Ezen felül a ,jog" hivatkozott ügyben
értendőésvizsgálandófogalmanemcsaka bíróságmegalakítására vonatkozószabályozásra,
hanem magának, az általa lefolytatott eljárásra vonatkozó szabályozásrais kiterjed. Fenti
követelmények vizsgálata során megállapitott visszásság pedig egyértelműen a 6. Cikk
sérelmétjelenti a strasbourgi gyakorlat szerint.

21. A Biróságkülönis hangsúlyozta,hogya fórumfüggetlenségea végrehajtóhatalom
önkényétől való filggetlenséget is jelenti, amely a Pariament által megalkotott szabályok
mentén működik. Nem engedhetö meg a Bíróság álláspontja szerint, hogy az
igazságszolgáltatási rendszert egy "birói hatóság"irányítsa, noha természetesen arra van/lehet
hatásköre,hogy releváns hazaijogszabályokat értelmezzen.

22. A Bíróság külon utalt a hatalmi ágak elválasztására, mint a strasbourgi esetjogban
kiemelt szerepetjátszóésvédelmetélvezőalapvetésrea biróiésa végrehajtóhatalommal
ö^szefiiggésében.

23. A Bíróság megállapitotta, hogy azon államok, amelyek esetében az eljáró fórum
kijelölésenemjogszabályielöírásokon múlik,hanemdiszkrecionálisjogkörbenhatározróla

valamely szerv/személy, a politikai és egyéb befolyásoltság, valamint a pártatlanság
(látszatának) veszélyét hordozza, még akkor is, ha maga a szerv/személy általi kijelölés
átláthatószabályokon alapul. A Biróságarra is felhivta a figyelmet, hogyegy ilyen, nem

törvényenalapulóeljárásbana diszkrecionálisjoggyakorlójaazügyelosztáséskijelöléssorán
nyomástgyakorolhata kijelöltbírói fórumra/tagjaira,akárazzal,hogytúlterheliöt/öket,akár

azzal, hogy "kis ügyeket" szignál rajuk. Egy ilyen rendszerben az is elképzelhetö, hogy
bizonyos politikai ügyeket csak egy bir<Wbíróságra szignálnak, míg más biróktól direkt

elveszik/nem jelölik ki öket az eljárásra. Ebböl kifolyólag a Biróság osztotta azt az

álláspontot, hogy az ügyek átszignálásacsakolyanjogi kömyezetben történhet, amelyre
vonatkozó szabályokata jogalkotó átlátható,előre megismerhető és objektiv paraméterek
mentén alkotta meg, és csak minimális teret engednek a diszkrecionális döntések
meghozatalának.

24. A Bíróság megállapította, hogya Kérelmezökügyébeneljáróbiróifórumhatáskörét

azOrszágosBírói Hivatal elnökéneka döntésealapitottameg, egyúttalmegállapitotta, hogy
azelnökhatáskörekiemelten adminisztrativ éscsupánegyes személyügyi kérdésekreterjed
ki, megválasztásapediga Parlament ésnem a valamely bírókat tömörítő testületjogköre. A
Bíróság ezenfelülértékelésekörébevontaazta ténytis,hogy2012.szeptember 17-ignem
voltobjektív kritériumrendszere ajelenügybenismegtörténtátszignálásnak.A Bíróságaztis
megállapította, hogy ezen a napon az Országos Bírói Tanács elfogadott ugyan
alapkövetelményeket az ügyáthelyezésre nézve, de ugyanezen határozatában az OBH

elnökénekdiszkrecionálisjogkörébeutaltaa kijelölhetöbíróságokköztiválasztást.

25. A Birósága hivatkozott ügy tárgyaként nem a fórumjogszerű létét azonosította,
hanem az ügyelosztás jogszerűtlenségét. A Bíróság megállapította, hogy a diszkrecionális
átszignálásnaksem elfogadhatóindoka, sempedigazeljárásravonatkozókritériumrendszere

nem lelhetö fel, a helyzet pedig teljesen alkalmas volt arra, hogy a bírói fiiggetlenség és
pártatlanság megkérdőjeleződjön, egyúttal sem az előreláthatóság, sem a jogbiztonság
követelményének nem feleltethetö meg, amelyek pedig a ,jog alapján megalakított"
bíróságnak elökövetelményei.

26. Ezzel együtt a Bíróság azt is megjegyezte, hogy az elöbb említett belső eljárási

ellentmondás/hiányosságnemkorrigálhatóa máreljártszervekelöttiújabbpanasszalvagy
általuklefolytatott felülvizsgálattal. Azalapeljárástlefolytató bírói fórumugyanis- amelynek
kijelölésea fentiekbőlkifolyólaga tisztességeseljáráskövetelményévelösszeegyeztethetetlen
- meghatározó befolyással bírt az egész eljarásra, valamint helyrehozhatatlanul érintette

eljárásaa kérelmezőket. Ezta megállapítást különösenalátámasztja a Bíróság szerint a tény,

hogya fellebbvitelibíróifórumkijelöléseisezenazegyezményellenesszignálásonalapult.
27.

Fentiekböl kifolyólag a strasbourgi biróságúgyítélte, hogy A Miracle Europe Kft. v.

Hungary ügyben nem teljesült a tisztességes eljaráshoz való jog azon követelménye,
amelynek értelmébena biróságnak ,jog általalakitottnak"kell lemiie.
Az Alkotmánybíróság gyakorlata

28. AzAlkotmánybiróságjelen ügybenlegrelevánsabb, alaphatározata a 36/2013. (XII. 5.)
AB határozat,amelybenmagaa testületis utal arraa tényre,miszerinta törvényesbíróhoz
vaió jog kérdésében- noha hivatkozható a korábbi gyakorlat -, ám sajnálatosan nem
bövelkedhetünk ezt a konkrét, a tisztességes eljáráshoz való jog részelemet vizsgáló
döntésekben. Így jelen beadvány megitélésekor egyik legfontosabb iránymutatóul ez a
határozatszolgálhatannálisinkább,mivel részbenazIndítványozó éseljárásalávonttársai
ügyében kezdeményezett panasz nyomán született.

29. A testületazemlitetthatározatbana törvényesbíróhozvalójogkapcsánfontoselveket
fektetett le. EIsöként is megállapította, hogy "törvény általfelállított biróságra vonatkozó
követelmény magábanfoglalju a törvényesbiróhozvalójogot, vagyis azt. hogy egy konkrét
ügybenazeljárásitörvényekben megállapitott általános hatásköriésiltetékességi szabályok
szerint irányadóbiróifórum (bíró) Járjonel. Ezt az alkotmányos elvet a Bszi. az Alapelvek

között úgy fogalmazza meg, hogy senki sem vonható el törvényes bírájától [8. § (1)
bekezdése]. A törvény általrendelt bíró pedig azeljárásiszabályokszerint a hatáskörrelés

illetékességgelrendelkezőbiróságonműködő,előremegállapított ügyehsztásirendalapján
kijelölt bíró [8. § (2) bekezdés]. A törvényes biró tehát: a törvénybenelöre meghatározott
hatáskörrel ésilletékességgel rendelkezöbíróságon müködö,előremegállapitott ügyelosztási
rend szerint kijelölt biró. Az ügyelosz, tási rendet az objektivitás és a személytelenség
biztositása, az önkényességkizárásaérdekébenelőzöévbenállapítja meg a biróságelnöke,
amely a tárgyévben kizárálag szolgálati érdekbőlvagy a bíróság működésétérintőfontos
okbólmódositható [9. § (1) bekezdés]. Ebbölkövetkezik, hogy a bíró és azügy egymáshoz
rendelése alkotmányosan csak előre meghatározott, általános szabályok alkalmazásával
objektiv alapokon történhet" [32]
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30.

Az Alkotmánybíróság a 993/B/2008. AB határozatában azt is megállapitotta, hogy "a

'töniényes bírótól való elvonás

tilalma"

-

az

önkényes ügyelosztási renddel szemben

-

az

eljárás résztvevőit megillető biztosíték, aminek csak egyik eleme a Bszi. szabályaira épülő
szolgálati beosztás sziszfémája. Annak megítélésekor, hogy a konkrél úgyben ki tekinthető
törvényes birónak, ugyanilyen súllyal jönnek számításba - többek között - az eljárási
törvénynek a hatáskörre, illetékességre, a jogorvoslati rendre és a tisztességes eljárás

követelményének biztosítására vonatkozó további rendelkezései. Az pedig éppen a törvény
előtti egyenlöség érvényesülését szolgálja, hogy az emlitett jogszabályok mindenki számára
olyan biró közreműködését garantálják, akitöl az ügy tárgyilagos megítélése nyilvánvalóan
elvárható. " [III.2.]

31. A 166/2011. (XII. 20. ) AB határozatban a testület a nullum judicium sine lege elv
vizsgálatakor megállapította, hogy "egy, az általános illetékességi szabályok szerint eljáró
biróság helyett egy adott vgycsoport úgyeinek egy másik bíróság illetékességébe történő
áthelyezése csakabban az esetben egyeztethetö össze az Egyezménnyel, ha annak anyagijogi
és eljárásjogi szabályait, illetve előfeltételeit átlátható, előre rögzitett, világos, objektiv
paraméterekfelhasználásával rögzíti a törvényhozó, amely nem (vagy csakminimálisan) hagy
teret u diszkrécionális jogkörnek, és ahol a tényleges döntés meghozatata a fúggetlen,
pártatlan bírósági rendszer saját intézményeirévén történhet. Mivel a vizsgált rendelkezés
ilyen elemeket nem tartalmaz. ezért az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek, és mindenek előtt az ún. objektiv tesztjének nem felel meg, és ezért
nemzetközijogbaütközik." [III.1. utolsó elötti bekezdés]

32. Fontos szempont az alkotmányossági gyakorlatból, hogy az Abh-ban vizsgált ügy
kapcsán a testület fígyelemmel volt arra a tényre, hogy az OBH elnöke csak az eljáró birói
fórumot jelölte ki. Ugyanakkor még az eljárást konkrétan lefolytató bíró személyével
szemben bejelenthető kifogások, kizárási inditványok eljárási garanciái sem találtattak kellö

biztosítéknak, így még egy 4yen tágabb jellegű kijelölés is sérti az alkotmápyos
követelményeket. [Abh. 49.]

33. Az Abh-ban megállapítást nyert az is, hogy "önmagában aza tény, hogy a ténylegesen
eljáró birói tanács konkrét pervezelésével szemben a folyamatban levö eljárásban nem
fogalmaznak meg kifogást, még nem tudja sem kimenteni, sem ellentételezni a nullum
judicium sine lege elven esett eredendő sérelmet"
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34.

Jelenügyszempontjábólreleváns,hogyazAlkotmánybirósága 20/2005. (V. 26.) AB

határozatában utalt arra, hogy az igazgatási szabályok érvényesülése nem válhat a

fíiggetlenség gátjává.Ajogorvoslati eljárásbaneljáróbírák egyenrangúakésegyikükszámára
sem teremthetö az autonóm biróimeggyöződéskialakitásátakadályozókényszerhelyzet. "Az
a tény (... ) a jogorvoslati eljárásban kivétel nélkül az egyenrangú "szakbirói" státus elvén

alapuló társas bíráskodás érvényesüléséttartja megfelelőnek, kifejezi annak az igénynek az
érvényesülését, hogy a jogerös határozatokban körültekintő, a lehető legmagasabb szintű

jogalkalmazói tudást és értékítéletet szintetizáló döntések tükröződjenek. A tisztességes
eljárás követelményeiből kiindulva ezzel a másodfokú ítélkezési tevékenységet - az egyes
birákesetén- akadályozókörülményeknem fémekössze,s alkotmányosan elfogadhatatlan
az olyan szabályozás, amely alkalmas lehet a bírói fúggetlenség sérelmének előidézésére."
(ABH 2005, 202, 223.)
Afenti elvek alkalmazásajelen ügyre
Az alapjogsérelem

35.

Jelen ügyben az Inditványozó tisztességes eljáráshoz való jogának sérelme, mi több

annakkiűresedéseálla középpontban,hiszenegya törvényesbíróhoz valójog követelményét
sértöjogszabályi alapon hozott OBH elnöki kijelölés következtében ügyébenjogellenesen
megalakitott bírói fórumjárt el mind elsö, mind másodfokon, amely fórumok Indítványozóra,

személyes szabadságárakiható ítéletet hozott. Indítványozó fel kívánja hívni a figyelmet,
hogy ügyében valójában nem a Bszi. és a Bjj. alapján történö kijelölésröl, sokkal inkább

ennek álcajábabújtatott ügyáthelyezésrőlvan szó,amely kiemelten sérelmes Indítványozóra
nézve.

36. Mi történtugyanisjelen ügyben?Azügybenhatáskörrelésilletékességgelrendelkezö
Fővárosi Törvényszékhejyett Indítványozó ügyébena Kecskeméti Törrónyszijkjárt el az
OBH eknökének alaptörvény-ellenes jogszabályon nyugvó döntése értelmében, amely az
alkotmányossági kontroll utánis hivatkozási alap volt a Kúriaszámára,hogy a Kecskeméti
Törvényszéknéltartsaazügyet.Az Indítványozó számáraazeredetibírójától valómegfosztás

indokaiismeretlenek(bárfeltételezi,hogyazügypolitikaivonatkozásaimiattvolt szükség a
"megfelelö" bíróság kijelölésére) ésa per kimenetele - Inditványozó szabadságának elvonása

- fényében számára az ún. objektív bírói pártatlanság alkotmányos követelménye ésjoga
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alapvetöen megkérdőjeleződik. A Kecskeméti Törvényszék kijelölése egyből vonta maga
után, hogy a jogerös ítéletet sem a törvény által kijelölt birói fórum, a Fővárosi Ítélötábla
hozza meg, hanem a Szegedi Ítélőtábla. Utóbbi fórum ráadásul súlyosított is az elsöfokú

döntésen, amely önmagában értelemszerűen nem kérdőjelezi meg egy ítélet

alkotmányosságát,ám ha azt egy olyan fórumtólkell elfogadniaaz érintettnek, amelynek
hatásköreésilletékességesincs, úgya szubjektív igazságérzetentúl objektive is sérelmes az

eljárás. Indítványozó sérelmét okozta továbbá az a tény is, hogy budapesti lakosként
törvényes birójának székhelyétől - és ezáltal lakhelyétöl is - távol kellett tárgyalásokon
megjelennie, kihatással volt eza magán-éscsaládiélethezvalójogárais.

37. A fenti elveket figyelembevévemegállapitható,hogya törvényesbiróhozvalójog
kapcsánaz Alkotmánybíróság által kialakított követelményekjelen ügybenegyáltalánnem
teljesülnek. Az eljárásitörvényekben meghatározott hatáskörrel ésilletékességgel rendelkező

fómm, a Fővárosi Törvényszék, illetöleg másodfokon a Fövárosi Ítélőtábla helyett, a
bíróságok területi felosztásátis teljesen figyelmen kivülhagyva,másilletékességiterületröl
kerültkijelölésreazelsöfokúbíróság.(Nemminthaalkotmányjogilagmásmegitélésaláesne,
haa Fővárosi Ítélötábla aláesöTörvényszékek valamelyikét jelölte volna ki az OBH elnöke.

deszemmel láthatóanméga törvényesmásodfokúfórum megtartásárasem volt törekvés.)
Ezek alapján egyértelműen megállapitható, hogy a bíróság kijelölése egyáltalán nem az
alkotmányosan elvárt elvek, az előreláthatóság, általános szabályok és objektivitás mentén
ment végbe.

38. A törvényes bírótól való elvonás tilalmát is eredményezte jelen eljárás, hiszen a fenti
szempontok alapján eljárásrajogosult fórum helyett egymásikjárt el önkényesen, minden
indokolás nélkül. A birói testület felállításában alapvetö szerepe volt az OBH elnökének

(hiszen ő döntött a Kecskeméti Törvényszék kijelöléséről), akit egy politikai szerv, a

Parlament választott meg, igy alkotmányjogi - emberi jogi szempontból politikailag nem
tekinthetöfüggetlejinek,ahogyarraazEJEBa Miracle-határozatbanisrápiutatott(61.pont).
39. Inditványozómegjegyzi, hogy álláspontjaszerint alapvetőennem lehet elfogadható
érvazügyekbentörténőátláthatatlanbirókirendelésreilletőlegmáseljáróbíróság kijelölésére
azegyikfómmtehermentesítése. Mi több,jelen ügynemhogynélkülözi,deteljes mértékben

fiiggazOBHelnökdiszkrecionálisdöntésétöl,hiszena bíróságkijelölésejelenügybenaz ő
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hatásköre (volt). Nem megismételve a leírtakat, visszautalok a Miracle v. Hungary ügyben
ezenkérdéskörkapcsánmegállapitottakrais (Id. 61-63.pont)

40.

Az Abh. kapcsán idézett követelmény - elörelátható, objektiv törvényhozói

szabályozás, amely nem hagy teret a diszkréciónak - fentiekre figyelemmel eleve nem

valósulhatott megjelen ügyben. Az OBH elnökáltal kiadott határozata bíróság kijelöléséről
nélkülöz minden előreláthatóságot, az objektivitása pedig már csak azért sem vizsgálható
érdemben, mert azügyteher mindig kiváló hivatkozási alapot nyújt arra, hogy az elmaradtabb
biróságokata kar többitagja"megsegitse".

41.

Indítványozó végezetül ismételten megjegyzi, hogy a fórum Inditványozóra nézve

kedvezőtlen ítéletet hozott, amelyet az eljáró bírósági tanács átláthatatlan kijelölésének
(ügyáthelyezés) következtében Indítványozó még csak jogilag megalapozottnak sem
gondolhat.

42. Fent kifejtettekre tekintettel egyértelmüen megállapitható, hogy a kijelölés álcájába
bújtatott űgyáthelyezésmegtörtént, ezzel sériil Inditványozónak a tisztességes eljáráshozvaló
jogosultsága mind a törrényes éspártatlan bíróhoz valójog, mind pedig a jogorvoslathoz való
jog vonatkozásában.
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V. Kérelem

Osszegezve a fentebb részletesen kifejtett indokaimat, a megtámadott bírói ítéletek sértik az

Alaptörvény XXVIII. cikkében biztosított tisztesséses eljáráshoz való iomt. mert az
Inditványozóügyébenegy OBH elnöki határozatarra törvényi felhatalmazássalnem bíró
bíróság kijelöléséhez vezetett, amely kijelölésnek törvény által előírttól eltérö első- és
másodfokúbírósági eljárásvolt a következménye. A Kúriadöntésénekérdemikihatásanem

volt és nem is lehetett az eljárásra, hiszen az tartalmában nem érinthette a törvényáltal
elrendelttől eltérö fórumok ügyben való részvételét, ugyanakkor a Kúria döntésérea t.
Alkotmánybíróság fent hivatkozott tájékoztatása értelmében kényszerült vámi az
Indítványozó a panasz újbólibenyújtásátmegelőzően. Jelen ügyben tehátkétérdemi szinten

is a törvényes biróhoz való jog kiüresítésével megalakitott és ezért a fíiggetlenség és

pártatlanságlátszatávalsemrendelkezöbírói fórumjártel,amelyjellegmiattazilyenfórum
ab ovo nem hozhat alaptörvény-konform ítéletet.

TiszteltAlkotmánybiróság, a beadványbanrészletesenkifejtett indokokalapjánkérem,hogy a
KúriaBfv.I.603/2018/7.számonhozottvégzését,valamintazalulfekvő,a SzegediÍtélötábla
által Bf. II.788/2016/19. számon hozott ítéletét ésaz alulfekvő, a Kecskeméti Törvényszék
által l.B.213/2014/213. számon hozott itéletét, mint alaptörvény-ellenes birói döntéseket
megsemmisiteni szíveskedjék.

Budapest, 2018. december 21 .

Tisztelettel,

dr. Karsai Dániel András

Karsai Dániel ÜgyvédiIroda
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