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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott 
 I. r. elitélt meghatalmazott védője a Szolnoki Járásbiróságon

20. B. 1102/2011 szám alatt folyamatban volt büntetöügyben a Szolnoki Járásbíróság
20. B. 1102/2011/232, a Szolnoki Törvényszék 2. Bf. l064/2016/7. számú, és a Kúria Bfv. II. 518/2018/8.
számú jogerös ítéletével szemben a 2011. évi CLI. tv. (Abtv. ) 27. §. alapján, figyelemmel a
törvényes határidön belül 2018. 08. 15. - én Alkotmányjogi Panaszt jelentettem be.
A Panasz bejelentésben egységbe foglalt inditványban vonatkozásában
inditványoztam a Büntetés-Végrehajtás felfüggesztését az Alkotmánybírósági eljárás idejére.

Inditványomat változatlanul fenntartom, de a továbbiakkal egészitem ki:

 elitélt a Szolnoki Járásbiróság 5 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte - a
feltételes szabadságvesztésböl, amely kétharmados mértékü - nem zárta ki.

 büntetö eljárás ideje alatt - elözetes letartóztatásban töltött huzamosabb idöt -
2011. 12. 14 napjától 2014. 09. 01. napjáig több mint 32 hónapot volt elözetes letartóztatásban,
mely idöszak beszámítását rendelte el a Szolnoki Járásbíróság.
Tekintettel a elitélt előzetes letartóztatásban kitöltött időre és a feltételes szabadságvesztés
mértékére, nagyobbrészt kitöltöttnek minösül.
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Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy - elitélt vonatkozásában
figyelemmel a Szolnoki Járásbiróságon 2018.08.09 én kelt - 20. B. 1102/2011/275 számú
végzésére - Kérem a T. Alkotmánybíróságot, hogy a 2017.évi XC. tv. 665. §. (3) - foglaltakra
tekintettel hívja fel a Szolnoki Járásbíróságot, hogy függessze fel gerös ítéletének
megkezdését.

elítélt vonatkozásában, felfüggesztés hiányában, olyan mértékű
joghátrány valósulna meg, mely az eljárás ideje alatt visszafordíthatatlan károkat
okozna, továbbiakban álláspontom szerint a korábban benyújtott Alkotmányjogi Panasz
megalapozott.

Budapest, 2019, 02. 25.
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