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Bartos Arpád sz. alatti lakos alkotmányjogi panaszt nyújtok be az
Alkotmánybiróságról szóló 2011 .évi CLI. tv. 27. §. alapíh'a alaptörvény-ellenes bírói döntésekkel szemben, a
GyulaiTörvényszék2016. július 19. napján kelt 12. P. 20. 247/2016/31 sz. - a Szegedi Ítélőtábla 20)7. június
°7' naPJán kelt Pf.11.20. 192/2017/8 sz. - a Kúria mint felülvizsgálati tíróság 2018. október 10. napján kelt
PfvlII.22. 154/2017/17 sz. ítélete ellen, amelyet a pártfogő ügyvéd útján 2018. 12. 14.
napjan vettem át.

A hivatkozott eljárásban a Szegedi Törvényszék alperes ellen tisztességes bírósági eljáráshoz való jogsértés
miatt inditottam keresetet az Alaptörvény XXIV. cikk megsértése miatt. Az első fokon eljáró Gyulai
Torrényszék itéletével a keresetet elutasította. A kereset jogalapját önkényesen megváltoztatva hozta meg
ítéletét.

A 2016. február 04 napján keresetindító ügyiratban érvényesíteni kívánt jogként a tisztességes birósági
eljáráshoz való jogsérelmem jelöltem mee. Az elsőfokú bíróság előtt folyamatban lévő peres p!jár!Ísban
2016. 04. 18. napján megerösitettem a tisztességes bírósági eljáráshoz valő jogsérelem iránti keresetem
jogalapját.

A 2016. április 18.̂ napján az elsöfokú biróságot arról is tájékoztattam, hogy 2013. 05. 16. napján a
Strasbourg Európai Emberi Jogi Biróság -hoz fordultam az Egyezmény é.cikk. (T) bek. garantált ioesérelem
miatt.

A Szegedi Itélötábla jogerös itélettel az elsöfokú biróság itéletét helyben hagyta. Álláspontom szerint a
kihirdetettjogerös ítélet ellentétes az Alaptörvény XXIV. cíkk foglaltakkal melyszerint:

(1) mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű
határidön belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.

(2) mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesitése során
nekijogellenesen okozott kár megtéritéséhez.

A Kuria mint felülvizsgálati biróság a jogerős itélet helybenhagyásával az Alaptörvény XXIV. cikk (1)
indított keresetem iránti jogosultságom semmissé nyilvánftva hozott helybenhagyó ítéletet.

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság nem vette figyelembe, hogy a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog
kovetelményeivel szembeni megfelelés alól ha valamely jogalkalmazó mentesül, állásfoglalásom szerint
Alaptörvény-ellenes.

Az alperes eljárása álláspontom szerint messzemenöleg nem felel meg a tisztességes bírósági eljárás
kovetelményének, a hozott ítéletek következtében pedíg nem érvényesíthettem kártéritési igényem az
alperessel szemben, mely sértette az Alaptörvény XXIV. cikk (2) foglaltakat.

, ,nt kife.).tettekre tekintette a hivatkozott itéletek alaptörvény-ellenességének megállapitását és a
hivatkozott döntések megsemmisítését kérem a Tisztelt Alkotmánybíróság-tól.
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A Tisztelt Alkotmánybíróság előtt érvényt kívánok szerezni a Strasbourg Európai Emberi Jogi Biróság
3211/13 sz. 2018. május O3.~napján kelt határozatnak. Állásfoglalásom szerint az alkotmányjogi panasszal
megtámadott itéletek az Egyezmény 6. cikk (1) szerint a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogsérelem
megállapításának figyelembe vételével, alaptörvény -ellenes bírósági ítélkezést valósit meg.

A Tisztelt Alkotmánybíróság elött inditványt nyújtok be a Strasbourgi Emberi Jogi Biróság határozatának
hiteles magyar nyelvü fordításának felcsatolása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszténum
Nemzetközi BÍrósági Ügyek Osztályától.

Tisztelettel

Szeged, 2019. 01. 10.

Baftog

Csatolt melléklet: - Szegedi ttélötábla Pf. H.20. 192/2017/8 sz. jogerös ítélet,
- Kúria Pfv. III.22. 154/2017/I7 sz. hatályában fenntartott ítélet,
- Szegedi Törvényszék 2016. 02. 04. napján kelt perindítás,
-Gyulai Törvényszék 2016. 04. 18. napján kelt inditvány,

- Magyarország Kormányának észrevétele 2017. 04. 10. napján kelt ügyirat,
- Bartos Arpád észrevétele 2017. 05. 12. napján kelt ugyirat,
- Európai Emberi Jogi Biróság 2018. 05. 03. napján keltjogerös határozat.




