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Fcnti ügyszám alatt jegyzett aikotmanyjogi panasz inditványu. A vonatkozásában -- nieiyben
(ig\íe!ünk érdekébeu nyu];ottuk be a kérei. ne! - ;. l?utitkár lir hiánypótió
feihívására ([sztcleuel az a'ábbiakat adjuk eiő.

Az jiköimu. yjogi panasz indíiványunkat az A!a;;;örvény il. és ;V. Cikl'cibes reglKÍ) aiapjogok
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isidíiványunkban megfogaimazott íörvényesséyi ;iggályok szoros összefu^gesben áiSnak az:/aL
hogy az inditványozó Alaptörvényben bizioíiiou jogát is sérteíték a t&rnadoií itélesek

F.z a jogsértés az Alaptörvény II. cíkkelyéiiek megsértése ;-;c!ében >.7t jeieníi, hogy s.
.

joge'ieneá birói döntések közvetetíen

ellehe'Letienitették

az indíívánvozó

emberi n'. sliósáa

szermti ieiezését. A jogellenesen. a panaszunkban 'eirt hdytden jogaikaimazas, ó~
jogszabalysértő döntések miatt az indítványozó an-a kénvszerul, ho"v eddia! kiszoica'taioti

életé; 's feiszán'iolja. hiszen 'áradékáiólöt a bírósági iícletek jogtaluru! ioizto;ták mes S:z;i';a'
nvEÍ. b? ie'ezéséí é;i fietben mar&dasát teltéi. - '. ockára. E ri';at; az ember; in'riiósáas
sé;'tne!ei'a"-éyéhe/. >. s 3;: éieiben léShe. '. i^. 'c'Ió ;>lanjüy^ sé''>)l a'' i"ciívc!-vaz6'iak.
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hivatkozs-inak ms;ifelelően. A joi'sé.'íés az aiaplörvénv e!ien;'s ioeszabálv alk:i!maz3sií\ai

va!ósu!t nicg, meiyei a pertöiteneíben részleteztünk,
Alapjogi é-ve'ésüni; szerint - a feníi 2 cikk ineesé-iésén túl - az A. apíorven\
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cikl-.éKek i. 7^) bekezcéséüe is ütközik az f'iáró birósa^ok eljáfásii. 'iisze" érdemi Wiww, iswi
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jogát is, ezért kénük a tiszíelt Aikotmánybiróságo;, hosy a 'ámádc-Tt itcjeiek;') "zivcsí. edj?n
hogy aiaplöí'vcríy-en^nes
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megsemmisftem és lehetövétenni azL i'ingy a joy0!''/c-,>iu a:; Indir. 'á.iyo.íó ksrese'. ! kér^ii)]. ÖK
a megteleiöiogszabáiyok aikalmazása segiiséi;e"el '/aiosui^asso;- ;r!eg.
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