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A Pécsi ítélőtábla
Társaság "kényszertörlés alatt" .(

ellen hivatalból indított kényszertörlési eljárásban meghozta a következő

végzést

A Pécsi ítélőtábla a Ktf.V.40.326.12014/2. számú végzésének rendelkező részét a
következőkkel egészíti ki:

A Pécsi ítélőtábla kezdeményezi, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogya 2006.
évi V. tv. 2012. március 1-jétől 2014. június 30-áig hatályban volt 118. 9 (8) bekezdésének
első mondata Magyarország Alaptörvényének XXVIII. Cikk (1) bekezdésébe is ütközik, és
a bírósági eljárásokban nem alkalmazható.

A végzés indokolását az ítélőtábla a következőkkel egészíti ki:

A hatóság fogalmába tágabb értelemben minden jogalkalmazó szerv beletartozik, így a
bíróságok is. A bíróságokra vonatkozóan az Alaptörvény XXVIII. Cikke is állapít meg
követelményeket.

A XXVIII. Cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt
bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított,
független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn
belül bírálja el.

Az e Cikkhez fűzött indokolás szerint az Alaptörvény az igazságszolgáltatáshoz való jogok
körében a nemzetközi emberi jogi dokumentumokat követve fogalmazza meg a
bírósághoz fordulás jogát, illetve a bíróságok tisztességes eljárásához való jogot,
beleértve az eljárások ésszerű határidőn belüli elbírálásához való jogot is.

A kényszertörlési eljárás nemperes eljárás, a határozatait a bíróság ebben az eljárásban
tárgyaláson kívül hozza meg, de erre az eljárásra is vonatkozik a tisztességes eljárás
alaptörvényi követelménye.

A Pécsi ítélőtábla álláspontja szerint a postai kézbesítés mellőzése és az igazolási
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kérelem kizárása nem felel meg a tisztességes eljárás követelményének, ezért a Ctv.
idézett rendelkezései az Alaptörvény XXIV. Cikk (1) bekezdése mellett a XXVIII. Cikk (1)
bekezdésébe is ütköznek.

A jelen fellebbezési eljárásban a másodfokú bíróságnak a Ctv. idézett rendelkezéseit
alkalmazni kell, figyelemmel arra, hogy a fellebbezési határidő elmulasztása miatt a fél
igazolási kérelmet terjesztett elő, melyet a Pp. 109. S (1) bekezdése alapján a másodfokú
bíróságnak kell elbírálni. A Pp. 109. S (2) bekezdésére tekintettel az igazolási kérelmet a
Pp. 109. S (2) bekezdésére tekintettel a másodfokú bíróság érdemben nem vizsgálhatja,
mert a Ctv.-nek az eljárásban alkalmazandó 118. S (8) bekezdése - az ítélőtábla
álláspontja szerint Alaptörvénybe ütközően - az igazolást kizárja.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

P é c s, 2015. június 4.

a tanács elnöke

tt~ápi;hiteléül:
tisztviselő


	00000001
	00000002



