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A másodlagos alcimet az alábbiak szei. int szeretném kie.,észiteni:



/. / /u Al^ény R) cikk (1) "ek^ének, ü L, II., III. cikk^ é. IV. cikk (4)
helimléswek sérelnie és ennek iiidokolás/i

A másodl^os >lcim utón - alább, szövcget s.cretncn, kiegészitcsként clöndni. (clölt
hetiivel s-/.c0ve), kcszem sziveskecljenek e/. cn elöadásom.X is ngydembc vcnm.

/. Vissz. iihiiló halályúJHgulkiilmtiiás tttulmu ( B. cikk (1))

^^?^ssss^^^
'^SiiiíiÍÍSSS^"""""
'^ol^^nM. lXor^ny XXIV. ̂ (l)h^^^XXVI'I-
"cikk'(l)hckevléséhcn dekhiráU tisj. tes'iéges eljnráshm. vtitó jogoimit.

v^ssí'W ̂ s^ ̂ ^rv^
eiwiiwk nieRsérlésére hivalkozó panasznkal ^ ,, _, _.. _.,.. ", ",..,., /,,
;S'^^^:, Z:^^^^^°^^''^^^^'""/'0
ft;tó^'v^'^ ""'tó."'^ wá^ol?'ta?o"'a;'ezí'(Ae'o';'u"a;. ;ml"^,c"

i^^^é, ^a^hb^k^ényvala^ly^lkö^len
összefüKKeshen áll.

3., , B^W^ ^báfya,, ^l^^ü':WZ^a, '^'^fwj rá1' '
^I'^'^"'^^" WA'S(5)é. IOM -,. .gy^cnaB^. 436. S (10)-1.
,. / AIWon, ̂ nnl - ö^ngha. "^o'a^^^-:^x, ^ny
l'' S'^^d^nfogl^^-jog^álya ^ályhcdepé^n^ö idóre
^n^^g'kÖ^etl^t, l^elezeltségd ne.r, l^e^ebhe'
'wi^in^emw^alet vaQ: konálozhatjogol, és nem nyllvámlhal e^
iriasaliirlc'isljogellenessé.

5. /A 7/2016. (IV^ 6. ) AB halározal rögzili, hogy ajogbi^onság köwtelményé^z
^^^^^^z^5^^^^^^^
^^;^^^To'^"'o^tó/;>}og^toto^^'''"''"^;^^w^^/1^
'ABL^o^'^ohb 'pedig 34/2014: (X}:14. ) AB halároz^ is kimondt^^ "
'iwillamsngegyik legftmtosahb alkotóeleme " j<, gh, ^, "súg, "mel^^e^^
^s^;^e^'^^^"'^^^^^A^^ "
'^h^^i^t^g eieirásai^. ̂ lj. k .8"^ml^^leké'"'n "
^!^I^i^i, kel '^lii>WTe^MW^^, ",
S^/^rt ''iiiciiiieKv<i">"'iy''""K>""-<"-i ̂ """"'^s"- r"<""y"i '".



fífinositseiick 'fo^elfeiiesiiek.

rt//1 /A/2Ü/V. i';-'. 2?,; .-ró' liuliinizal kifcjlellv. hiigy u jo'^bízlovisci^hul /ciluit. li)
visszuhuli'i halályú juyalkulnitizás lilülmci neni fellé/len és k/zcírálug a /of;u/cinyt ik

helyzdéí dnehezifö jo^aikoíásra irányudó.

7. 1' A másodfokv biróság végzése rögzili, hog)' a panasz előadása szükséges lelt volna, inivel az
aliipvelo jogol sérlö elhelyezési körii/.méiiyek közöll iöllöll napok száma a harmincal iiieífhü/ciclla.
Oszlolla a másodfokú híróság az elsofokú hiróság azon állásponlját, hogy a llv. tnrvéiiy
hivalkozoll ÍO/A. f (6) hekezdéséböl - ciz elözöekjig)ielenibe vételével is - üz az éi-lelniL'zé.v
kóvelkezik, hosv ciz eliléilnek u hosszubb időn kereszlul folvainalosan fc'nnálld alanvelö
ioeokut sérlő e/helvezési. köriilménvek miall - ahhsz^hozv eselieeesen kúnalanilásl
érvénvesilhessen - liiinim hóiitipoiikéiil piiiiasü kell eló'teriesüenie és ennekforniájábun
Kéi'elmezme az elhclvezó^ körülménydí..

A--1 is röfflilellr. a II. fokú vÉRzés, hof:y a Bvlv. 436 § (10) ülapján az oll irl fciielelck nnii álliuik
/e/ni.

,S'. /" A kúrlülüiiilávbün a szóban foi-gó idöszak 2013.07.21-től 2018.U5.()8-ig lurloll. A ISvlv.

/itiiuixzni, e.s' kcíi'lulunilásra vonatkozú, valamint a 436 § szabályai viszont c.tü/c 21117. junuiir I-
/c;n léplek hulálvhu. Ehhöl küvelkewen 11 másoillokú bírósiis Dlvdii lifirüliiiéiivl énékell 11
lerlicnire, (3 liiiviinlii nunuswh elíiitilúsaj iiniclvnek sem 2013-ha/i. seni 11114-heii. seni 2(115-
21116-baiinent lelicllem elesel, liisun ilvm kölclcíctlséucni més nm is leleziilt, 117. erre
winifkow ío^sr. nhúiv nem volt h(tf{íf^h(ifi._

9., Allúsponlom szerint az illelékes Törvéiiyszék, mint másodfokú biróság
vvfzése u visszühaló holályiíjogalkaliiiazás lilalmába ülközík. aniely olaplürvényellenességből
Kngeni közvellen. anyagi kár ért, hiszen a kárlalanítási kéreleniel elutsitollák. Ugyanakkor hci u
7'. Alkolniánybiróság hefogadja az alkolniányjogi panaszomat, majd elfogadja az érveléseinel <;.(
IIIVK.WIIIIIIÍSÍIÍ a másodfokíi birósúfi: döntésél, azzal kélségel kizároun kvdvvzn irúnyhun
vúlliizlalju iiicí; ti helyzvleniel. hiszsn újru leheló'ségsm lesz kárlülunilás iyi iylésers ciz énlniii

\'ii. \'ffl'il(il ni'lkiil eliilti. 'iilcill Wazakra, ininiiiiiini nupi !2Í)0 Fl ö.u'ze^Aen.

/O. / Kiilönüs ivkinlcllvl urra, hugy ci bv. iiyiváiilarlás citlatairci hcig)icilkozva azl állapilhuló nieg.
hiigy llílliyoinúre. vzl nem vul. 1 bizlosilva u kellö -iiii2 iiiozgáslér, cizciz e ncipokrci iiiininltiiri 12(111 Fl
/o^, \zen'!en ine^ál}üpilhaló le!í vo/na.

/ /. / Micie:ekre figyeleiiinwl, állúsponloni szerinl a Törvényszék állü/ iiivghii^iill rc^cv ci: >,i,'r
crdi'nií'l lu kc'irli. ilüiiilús jogalupjul és ósszcyl) énkmben bvfolyásuló alupliirvvny-ellciwssi. 'yhcii
^znivetl. A fenliekben felhozoli érveié.v nyoinán a lámadoll végzé.f nem larloz/k a biróí iiiérlvy. elés
k/irélw. iwin piiszlún a jogerős dönlés h'ilikája, nc'iii ininősiil az alkolinányjogi panasz

lilbirálásával a T. AIkolmánybíróság v/ahb jogorvosialiföniinnak.



1-lmilkiiziini - uniilójf nwdon - u IV/1833/2Ü 17. AB hcuúrozul [34. 1 ^zi. i/wsziírti, e-izrrinl: .. Az
Alkiilniúnyhiró'iáj: horáhhiiii mcir vissgúlla a Kvlv. isiiierlclcll szcihúlyc.iinak /liu/)ltirvnimvf vali'i
tis\zhtiri^/(il, cp/ifii í. i visszcihalo haliilyú jogiilkulniazús kii/ics:ín.
Az A/kal/iiiínyhiró. víg cillá.'ipi inljii szennl a Bvlv. új, az ul. upvclő jofflhil sérlii slhvivvzéii

köriilmények niialli kárlaiunilásra vonalkozó - és a konkrél eselben alkalniazoll - szcihálvui
kizárólus iosol mcsállapíló iosszabülvnfik niinősülnek, amelyek nem hordoznak hálrányu.',
larl. uliiial, a lialiilvhiilépést nieaelikS idöre nem lilliiuítaiiiik mes kulelej. cllsÉKet. kölele7. ellséi:et
iiem lesviek lerhesehhe. vtilaminí iiem vuniiak el es nrm korliittwiik ioi'ot, illetvc' iiem
nyilviiniliintik valamrly masutartást iosellenessé, josdlukító liatásuk csuk 11 jövfire ncz.ve viin
iliísil hiisnnloiin: 3314/2017. (Xí. 30. ) AB lialárauit, Indokolás f40jf" {3295/2D1S. (X. I. ) AB
hiiliíniuil, Inilokiiliis ;2SI és 1311]}. "

Hivalkozoni lovuhhá -anulóg niuilon - u IV/IS33/2U17. AB hutároj. tit [39. ] szakaszúra M,
cszennt:

" f39]A fenliek ulapján 111 Alkolmányhiróság arra a következlelésre jiiloll. hof^i a másoüfolw
hinisúy - az álmmeli rendelkezésekel fig).vlmen kivül haQ'va - 11 Bvlv. 1(1. S (4) heheylé-iének
iilkulmuu'isávul nlyiin kiíriilmcnyl crtckcll m. iiiilfíviinytizii lerliére. iinielvnck 21117. iiiiiiitir I.
iiiipjiil incuclm. iicii iieifi lelielell elei;cl. Miis<ih>l_crleliiilii iigyiiiiis, IIDUV 11 t'eiilickhen emlilell
itliisuikhan més nnii /.v lctcw josinléynény voniitkouisnbun ein'irl knlelewltsés
(igw^i^imvesilési liiilaritlo) hcliirlása liisiilmilas k'wirt u iouinlér. mény hdlályhtilcpésél
mcuctiÍT. iien. A músodfokíi biróság emlitelt /ogérlelniezése lehál a vizsgá/l idősza/cban inéjf iwin
lelvzöjogszahályi köleiezetlség megkövetelésével, azciz az elbirált idöszukhan még neni hatályos
jOKszcibúly tilkaiinazásávul dönlött az indilványozó száinára hátrányosan a kárlalani. lási
iifi'nyivl é.'i ezzel iiiegsérlet/e a uz Aluplörvsny B) cikk (I) bekezdéséhen gcirantáll v/sszalwlú
h(ílúlyú jogulkaÍmazás Silalmál. "

A7. 1 Kiriilrlom n f'enli hivutkm. iisok a jeleii iigyben is feitit<illitak, iniiiyiitlúak. Afogvalanús
kezdelélől a 20 i 6. 12. 31-ig tarló időszak lekintetében miiidenképpfennáll, hogy az eljáró
birósáfflk olyun körülmcnyt értcketlek a íerhemrc, iimelynek 2(117. janiitir J. iiupjál
mfgeltWi'en nem lehetteni elegel. Afenliekbcn emlílell idöszakhan méf; nem is lélezö
/tiyinlvziiiéiiy vunulkozúsáhün elö/rl kölelezellséf; hslarlása fogaiinilag kizárl u /uy/iilcziiieny
lidlcílyhaicpésvl mvgrlőzővii. A má.mdfokú hírn. -iág enililell jogcnelmezc.w lehcil a v/z.v^'cí//
icitiszakhüii méf; iviiii lélczö jo^zahályi Imleiezell.vég inefkövelelésével. azaz iiz elhiráll
idt'iszakban niég neni hulályosjogsiaháty alkülniuzásával dönlntl az incli/vúiivozó szúniúru
háfráHyo.van a kárlalamtási igényrő/.

Allúspoiilom szerlinl ezzel a 11. fokú hiróság megsérlelle a az Aluplorvsny Bf cikk (I)

Iwkczdr. 'iéhen garan/áil vi.iszahaló halályv jogalkalniazás lilalmál.

12. /Hivallwwm 117. IV/1833/2017 AK lialiirowlni.

Az Alkolmányhiróság inegáliapilolta, hogy a Székesfehérvári Törvényszé/i I. Bpkf. 226/2017/2.
sziímii végzése alaptörvény-ellenes, ezérl azt megsemniisileUe. Az indilvúnyozó fogvaiartásci
köriilmmyei/ sérelmezvs indilott kereselel, amelynek ereclniényeként kárlülanilásl állapiloll nivv:



részére az isgyben eísö fokon efjár/ bfróság. A káríalcmííás Ös'ízegóí a íörvényszék íániacfoi!
ilrlelével csökkei'ilellK. Az inditványozó iilkiiliniiiiyjosi paiitiswbiin ii?, l scrclina. te, /i>."r >

fön'ény^.ék a hünte^cs-véKrelia'iíasi íörvény ofyan ren(felke?. ésóí értékclf u fer/iere, (imr /r
isényérvénycsilése ütejében més nem volt lialtílvbtin. Alláspontju szerint eiért ti tnrvcnys7. ék

lániutlotl itclelc sérti u vissíiilitiló luitályú jogulkalnitizás elvél. Ai Alkolmánybirfísiigiutk u',

iigyhen nem u hiinlelés-végrehtijltisi lorvéiiy iilkotmányossiígáról kellel ilöntciiie, li/ineiii iiz.l
kcUetí v{?. \^íí/iifíi, hogy (i törvéiiyszék (17. Alapförvóny rendefka. óseive!, konhréfün (i vi\\?, {i/i{t/o
hiiliílyi'i jtigiilkii Iniiivís liliilmáviil iiss'. liaiií;hiin erlefme?. le-e 11 jngsziihiilyl. Az iíyyhL 'n rslrváns

/(^.^aháfyi körm-'ezeí os^ztíYtíSéstíí koveíöen az Aikdsnányhírósú^ cii'i'ci a kövtílkvzielésrc jníol!,

liiiffy 11 KirvKiivs^ék u Inínlelés-vú'frehajlúsi lörvény álmeiwli i-ündelh'zc'sdl J'i^ysliiim k/viil
hdKWd iilviiii kiiriilniéiivt érlékell 117, iiiilitviíiiyiiw lerlicre, iinielynek 117. iiiililviiii viw'i hliiheli
eíteresak miiitl neiii tehelelt elesel. Fiiaalmilas kh. árt uxyiinis esy niés liiilályhu iiem Iviicll,

vusvis niés neiii is lctwí ki)lelc:. eltséK swmoiikérése. Ossz. esséréhe/i leliiil a törvénvs'. ék 11
vi'. ss<ill itliiswkhun méi: iieni létew i>KS7.ubál\'i kiilelezellsés meskiíveteléscvel, uui7, "z slhiníll
iiliisíakhaii msK iieiii liiilályos jossvibiily iilknlmíiziisdviil iliinliM 117. iiulilvuiiyiiv'i Siiiiiii'ini

liiílniiivusiiii <i kurltiltiiiitusi ieciivriil és ezzc/ pedie messcrtette a visszalitilii hululvú
jü^fiffííi/md^fíx tiÍnlmáí.

13., Hivulki>7. i>m tiiváhhri az V/966/2019. AB liutiirowlru.

E.^zi/rt/ti az A/hoiiiiáiiybfró^á^ aikoimányjo^i punasz a!apja!i níe^wuunisílvlítí a FÖVUS'Í)^!

Türvviiyszék Biinlelés-veyv. hujlásí Csoponja és a Fövúrosi Törvényszék fo^vulanúsi
kíírüiménvek iiiialli kárliilainlás lúrgyáhan hozoll végzéseit. Az ini/ilváiiyozó fo^vi. iliirlú.vu
kiíriiliiwnyei niiiill 21)17. fehruár 17. nupjún kúrlulanitás iránl fárdnwl nyújlull he, cinii'lyel
J/117. áprilif, 3. nupján kiegészilelt, mivlcin 2005. decemhcr 29. és 2017. márciiis 17. kiízöll
hinilL'lvs-Yiígrehajlú. 'ii iiiiezelhen Uir/ózkodoll. Az eljárl birósá^ok iiiey, úllapil>llúk. hiify ui
iiulilvánviizt'i fof;vulürlcisi körti/tiiényrk miall az Emheri Jogok Ei. irópui Birósi'igúhoz (E. IEB)

hrnyi'i/lü!l kérvlmel uz E. JEB 2015. júlhis 30. napján vrlle nyiivonlanásba. Mmdvz pediy a
voni. ilkozó szahályozás alapján aztjeleiili, hogy a 2013. aiigiiszlus 12. iiapját megelöső iilöxzakra
kárlatanilási igény nein nyújthaló be, iiiivel a jagsérlés mcgs^t'iiiése és ai E. fEB-lie?. hcnyújli>ll
kérelem nyilvunturtusha vctele köwtt több mint hat hóiiap telt el. Az inditványozú állásponlja
fzerm! a hírósa^i vé^zésekhen kifejtet. i jogértelwezés, ameiynek köveikezíéhen az emlueí. ! u. iŐKzak
u'kirilclébsn eliilusilollák a kérelnií't. löbbek közöll az Alaplörvénybeii rö^iii. 'li /ogúliiiiiiixáj;

í-'Aw , \(í'7/. ^ lú^áJíuaiisás^es'ebuéí- ubbcm iaf!u. ho^ az el/árt bsró^á^oka visszaható hcw^l

lo^k^nMíaf_^iiihM'diti_juksl í^LQSeil^!íe^i!. J]uwle^^

.KH/)ü/vo2T. során efyénefmuve^lKlle. ÍWKV ci birósHwk nllal vég'. éseikbe/i /eltiivfíll lailiiriiiúl és

iihliut kupcsulöiló értí'lmew rviiilelkezés< rsiik 11 josST. ahMy huliilvhtilépcsétnl lchrl alkdlniijj^

Azzu! !chúf. /?^'T oz eljár! hiró^ú^ok uz emlíleíí rende/keze.^i jo^\zah('i!v hafálvh(i!cf)é.^é,i



nivge/özö fogvatartasi idöszak lekinlelében is alkalmazlák, visszahaló jelle^el oiycin
kövelslményl áliilollak a jogérvényesitésre, amelyi wk niKgfeteini iiíóiag már mm Ivhel. Az

Mkolinányhiró.-iáf; érdiíini eljárása során rámiitatoll, hnuv 117. eljiírl hirHsusok - m. litmeiieli
ij^wlk^wekel /ígye/nieii kiviil hiisyvii - ulytin korülményl érlékeliek {!?. iiitli/yi iiivm. ii lerliére,

iimelyet 21)17. jiiniitir 1. napiiít meselöweii nem ismerlielell, itiinak cli'L'ct iiem tejietett. A
h^rúsúeok eiiilílisll iowrlelnwzése lehál a vizseúll időszakban més ncrn lélező ic^zabah'i
kolrl. t'zeii.'iés iiit'ekövelelésevel. azaz az elbirúlt idűsztikban niés nem hali'ilmsiogmahalv
'Abu{!nasusi!val_d_0f'!löll <z indilvánvozó számára hcrtranmsur^_karlalamla^_wnvrnl^i^, '!
mei^nKlle_s!íAluil^^vbm^f!LaDJuli^S2a]ig^^ Mintlí'zekn'
li'kiiilclit1 ! ciz A/ko/iiiányhirósúg a birósúf;: dönlésekcl meKSKiiiintsiiellc.

14. /Hivulkowm 3314/21117. (XI. 30. ) swmú AB hiiliiroz. at, [40] kifejlsll inclolwlá. wi . a.

! 5., Osszefo^lciiás:

/( /ín'. i.y/ usKlhen iiz cilknlmányjogi panaszom lárgyá/ képuzö jogsénés ahhcin úll. hojQ' uz rl/ártí

biróságok - olyan körülményl érlékellek 117. inililviiiivow lcrliére, unielvel 2017. /aiiuái i.

nupjiil incselffwe:i nem ismc'rhetell. annak eleset nem lelielvll. A birósáwk emlilr/l

ÍQ^'rlelmt'zése Sehál a vizsgáll idő.vzakban més nem liilező iosszahálvi kölelvzr. llsvy

T'.^í. ^t'/<^^Z_ysy?_"i. _tL//'i'''o// klöszcikhciii nise nem /?tZííiAmv^<^^/wA. _tí//fC^^^^

donlöll 112 iiiil/lvúnvozú . 'izániárci hálránwsun u káilu/íinilási isénvről vs ezzc'l mcí'serlvllí' az

AlatJlürvérivben Kuranláll visszahaló halálvú íosulkulmazás li/almál.

A7. alkotmányjogi panaszom a továbbiiikban az eredcti szöveg szcrinti B. alcim I.
icjczetcnck szÖvcgcvcl lolytatódik

("II./ Az Alaptörvény I., II., III. cikkére cs IV. cikk (4) bekezclésének screlme és ennek

alapjogi érvelésscl ellátott indokolása

. /' AkiplÖrvcnyi rendelkezé. sek ")
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