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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott

indítványozó (a továbbiakban: Indítványozó) jogi képviselője, a Tisztelt
Alkotmánybíróság előtt IV/611-7/2016. számon folyamatban lévő alkotmányjogi panasz
eljárásban az alábbi

indítványt

terjesztem elő:

Indítványozom, hogy a Tisztelt Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló törvény
429/C. ~-a alapján hívja fel a Gyulai Törvényszéket, hogy az alkotmányjogi panaszommal
támadott ítélet végrehajtását onatkozásában függessze fel.

Az alkotmányjogi panasz előterjesztésével egyidejűleg indítványoztam az ügyben eljárt Gyulai
Törvényszék előtt a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, mely kérelmemet,
azonban a másodfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla elutasított. A büntetőeljárásról szóló törvény
azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a bíróság határozatát követően, attól függetlenül a
Tisztelt Alkotmánybíróság is döntést hozzon a kérdésben.

A végrehajtás felfüggesztése vonatkozásában a korábban az alkotmányjogi panaszomban és
annak kiegészítésében előterjesztett indokaimat és hozzá csatolt bizonyítékokat változatlan
tartalommal fenntartom.

Elsődlegesen azt kívánom hangsúlyozni, hogy a végrehajtás felfüggesztése semmilyen érdeket
nem sért, szemben azzal, ha a végrehajtás megkezdését követően az alkotmányjogi panaszom
pozitív elbírálásra kerül, indokolatlanul töltene szabadságvesztés büntetést és
szenvedne súlyos joghátrányt ezáltal az egész családja.

Végezetül legyen szabadnom újra hivatkozni abszolút mértékben
méltányolható személyi körülményeire, melyet a és egyéb iratokkal is
igazoltunk - mely szerint az Indítványozó 3 gyermekes családanya, 3 gyermekéből egy
súlyosan fogyatékos, amelynek okán a kisgyermek napi 24 órás ellátást igényel, gyermekük
fogyatékossága miatt az édesapa főállású apa, amelynek következtében - végzettségéből is
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adódóan - az Indítványozó a családfenntartó. Az Indítványozó ugyanakkor büntetlen előéletű,
a korábban megszerzett közgazdász diplomás végzettségen túl, negyedéves levelező s jogi
egyetemi hallgató és a teljes büntető eljárás alatt a hatóságok rendelkezésére állt.

A jogerős bírósági döntés végrehajtásának már a megkezdése is egy háromgyermekes család
létfenntartását érinti súlyosan, amely sérelem az alkotmányjogi panasznak való esetleges
későbbi helyt adás esetében sem orvosolható, ugyanakkor a végrehajtás felfüggesztése esetében
is biztosított a jogerős döntés későbbi végrehajthatósága az indítványozó büntetőeljárás idején
tanúsított magatartása alapján.

Kérelmem kedvező és méltányos teljesítésében bízva.

Budapest, 2016. augusztus 29.
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