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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott f  szám alatti
: -jelen elJárásban indítványozó - a korábbi beadványomhoz csatolt ügyvédi meg-

hatalmazással igazolt dr. Siklér Ernő ügyvéd - védö - útján beterjesztett"

alkotmányjogi panaszomat

jelen beadványommal kiegészítve hivatkozva és fenntartva annakjogi indokait

büntetés félbeszakítási kérelmet
terjesztek elő.

Továbbra is hivatkozom Magyarország Alaptörvénye 24. Cikk /2/ bekezdés c. /- d. / pontjai és az
Alkotmanybiróságról szóló 2011. évi CLl. törvény 26. §./l/. bekezdés és 27. §. -a alapjan, es ennek

.

közottmdítványozom' ho8y szíveskedjék megállapítani, hogy a kecskeméti Járásbí-
róság^. KB. 967/2015/U. számú ítélete és a Kecskeméti Törvényszék, mint másodfokú
bíróság 3.Bf351./2016/3.számú jogerős ítélete - mellyel a bíróságok megállapitották bűnös-
ségemet:

közúti baleset okozásának vétségében /Btk 235. §. (l). bek., (2). bek. b) pontja,

sértik

azAlaptörvény XXVIII. ükk /l/ bekezdésében biztositott tisztesséees eliáráshoz való iosot.
valamirtaz Alaptörvény XXVIII. Cikk /7/ bekezdésében biztosított joeorvoslati "ioe'otF1"es
ezért azokat semmisftse mee.
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Kérem^hogy a T. Alkotmánybíróság a velem szemben folyamatban lévő 2 év fogház foko-
zatú szabadságvesztés büntetést félbeszakítani sziveskedjen.

^lekende!t sz,ab.adságve.sztést 2017: május 25' napján kellene megkezdenem a Bács-Kiskun
s-végrehajtási Intézetben. /A behívó parancs másolatát mellékelem./

Azonban a szabadságvesztés megkezdése jelentős érdeksérelemmel járna nem csak számom-
raLha"emvelem egyháztartásban élő önmaga ellátására képtelen edesapám
szamara is. Aki az eljárásnak nem részese, i'gy a részére okozott érdekserelem az eliáras

sem célja. /orvosi igazolását mellékelem./

2017. április 20. napján előteriesztett alkotmánvioei panaszomra és fent írt személvi kö-
rülményeimre tekintettel, tisztelettel kéren,. hosv inpern<enelrendelt-hiintete7eml feifü^
Sesztesére llletve félbes^kífására a Be. 429/C S. alanián az elsö fokon eliártKecske'méti

felhivni szíveskedienek!

Kecskemét, 2017. majus 11.

Tisztelettel:

 indítványozó

/^
Ir. Siklér Ernő üi

meghatalmazott védö - ú
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