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a körulmeny. hogy
koros elnicállapota folytan nem képes felinérni
c.selekinenyenek következmenyeit, tovabbá annak cllenere sem képes megerleni a házirendet,

hogy azt számára többször is isnierlették.

Véleményem szerint az ellátást nyújtó szociális intézményböl valo automatikus kizaras

semmilyen modon nem egyeztethető össze azzal az alkotmányos alapelvvel, hogy a

fogyatékkal elök védelmét az allam szocialis iiitézineiivek cs intézkedések rendszerével
valósitja niei;

A személyes gondoskodast nyujlo szociali.s iiiteznienyi jogviszony egy specialis
jogviszony, mely esetében az ellatottak iiagy része csdekvöképességeben teijesen, vagy
részlegesen korlátozott, éppen ezért sem áll összhangban a védelmi szinttel az olyan
jogszabályi rendelkezés, amely figyelmen kivül hag^a azt, hogy az ellátott szellemi

felettségére tekintettel magatartasajogellenességét és annak következményeit képes-e
feHsmerni vagy sem, s e nélkül reildeli el hatranyosjosikövetke/. meny alkalmazásál.

Jogalkotoi mulasztaskent ertékfleiidö, hogy a f'elniundási ok megallapitásanak neni

leltétele a polgári jogi szempontból valo vetöképesseg, felrohatoság, illetve a büntetnjogi

szempontbol valo büntethetöség feniiállása sem. Így továbbá az Szt"támadott rendelkezese

nem áll összhangban a Polgari Törvényk-önyvben, illetve a Büntetö Törvenykönvvben a
fogyatékkal élök számára biztositotl védelemi szinttd, mint alkotmányos alapelwcl
Az Alaptörveny 1 cikkeiiek (;i) bckezdese s/erint alapvftö jog inas alapveló io.ü

ervenyesülése vagy valamely alkotniányos értek vedelme erdekében, a teltetlenul szükse'aes
nierlekben, az elérni kivant ceilal arányosan, cizalapvetojog ienyeges tanalmának tiszteietbeii

tartásával korlátozható

A hatekony jogvedelem elöfeltelelezné. hogy az alkalmazult iiitézkedesek a

szuksegesseg és az arányosság elvérc tekiinetlel [egvenek Fnnek fenvebtín vizsgalva is

inegal]a|)ithato, liogy a hazirend rnegsenese miatti automatikus jogviszoiiyszüntetés a

togyatekkal élök védelmere tekiiilettel veleinenyem szennt tiem 'mondhato seniniilven

körülmények között feltétlenül szükseges mértékű és az elerni kivaiit céllaf aránvo'j

korlátozásnak.

intézmenybö] valá kizárasa, illetve más intézménybe valá

átszállitasa iiem valószinűsiti azt, hogy állapolában pozitiv javulas következhet be. eiiiiek

éppen a/. elleiikezöje várható

A tentiek alapjan a Szt -ben a fögyatekkal elók számara biztusitott vedelini szint seni
az Alaptörvenyben meglevó, sem a iiagy jogágak által biztosilott védelmi szint ala nein

csökkenhet, igyazSzt 101 §(2) bekezdes b)poritja alaptörvény-ellenes, s a tiszte^Biró'ságok

ennek ellenére hozták meg a fent ismertetett itéleteket.

Osszetbglalva

Alaplörvenyben biztositolt joga sérült azáltal, hosiv a

Debreceni Jarasbiróság a 8.P 20. 036/2017/21. sorszamu iteletet es az azt helybenhagyo
Debreceiii Törvenyszek I. PF. 2 1. 367/2017/4. számu itéletet a szocialis i.eaz.satásrol ésszocialis

ellátasokról szoló 1993. éviIII törvény(atovábbiakban: Szt. ) 101 § (2) bekezdésb)pontjára,
mint alaptörvény ellenes jogszabályra alapozta, s ez által egyértelnuien fígyelmen kivul
maradt a fögyatekkal élök Alaptörvényben bizlositott vedelme

A fenliekre tekintettel kerem

a

Tisztelt

Alkotmánybirosagot,

hogy allapi tsa

meg,

hogy

^Uebrecem. larasbirósagS. P 20036/2017/21. sorszámú . telete és~az azi helybenhag^o
Debrecen^Törvényszék lPf. 21. 367/2017/4. szamu itelete

biztositolt J0í;át séni

Alaptörvényben
^- --.'

Ezt követöen pedig az Alaptorvény XV. cikk (5) bekezdése és a XIX. cikk (I)

bekezdesealapian,valainint azAbtv. 26 S (-1)bekezdeseesa 27 § rendelkezéseiertelinében
azelsö es masodfisku dontést semmisitse nieg, s állapitsa meg a szocialis ellatasokról szoló

1993 ev, III törveuy (a lovabbiakban: Szt) 101 § (2) bekezdes b) poiitjanak- alaptörvény-

ellenesséyél
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