
Tisztelt Alkotmánybíróság !

AU
Ugyszám:

J.i/f^r- ol ^
Erkezell: 2018 MÁRC 2 0,

Példánv: Kezelöirnda:

Meltéklet:
0

-1
db J^-

Alulirott Dr. Paróczai Endre Máté ügyv  képviselőjeként az alábbiakat adom
elö :

épviseletében - aki 2005. március 21. napjától 2016. március 20. napjáig
elözetes letartóztatást, illetve fegyház fokozatú szabadságvesztés büntetéseket töltött
különbözö büntetés-végrehajtási intézetekben - a 2013. évi CCXL. Tv. szerint a törvényes
határidőben kártalanítási kérelmet nyújtottam be a Balassagyarmati Fegyház és Börtön
parancsnokának. A kérelmet a börtön kezelőjében hagytam úgy, hogy annak átvételét nem
igazoltattam.
A börtön parancsnoka 2017. július 4-én érkeztette azt, de már 3-án intézkedést tett a panasz
alapján , majd továbbitotta a Balassagyarmati Törvényszékhez , s miután az a kérelmemet
elutasította elkésettség okából azzal, hogy "nem ismert, hogy mikor és milyen módon juttatta
el a jogi képviselő a kérelmet. A Bv. 454/2017. számú határozat ellen az Itélőtáblához
fordultamjogorvoslattal, de ott sem bírálták el érdemben a kérelmet, hanem az I. fokú végzést
helyben hagyták helyes indokai alapján.

Afentiekalapján

alkotmányjogi panaszt

vagyok kénytelen előterjeszteni ajogerős határozatok ellen az alábbiak szerint:

Az Alaptörvény kimondja : XXIV. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a
hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerií határidőn belül intézzék. A
hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.
Ügyszintén a XXVIII. cikk (7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az
olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely ajogát vagy jogos érdekét
sérti.

Alaptörvényben biztosított joga sérült azzal, hogy megfosztották őt a
jogorvoslat lehetőségétöl azzal, hogy a kérelmét érdemben nem vizsgálták,
ráadásul logikai bukfencet is vetettek azzal, hogy a BV. Intézet szabályait nem tisztázták,
ráadásul a parancsnok korábban "intézkedett" , mint az érkeztetés szólt; másrészt nem
érvényesült a részére való döntés kedvezménye sem.

Kérem, szíveskedjék a határozatokat beszerezni, azokat az ügy érdemi vizsgálata
lehetőségével hatályon kivül helyezni.
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