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^ Z^:tio;ÍS^:^^
^ ^SSS'^^iI ^^íd5íy^
2011. évi CLI. törven72 7/^-aZZTS\k^5^52, -, azAIkotmánybiróságróI SZÓI°

fyhivásan^aSg^ala " a tisztelt AIkot-ybiróság fenti'szamÚ'^póZ

Ugyszám:

Érkezett;

[ Példány:

Melléklet:

Kezeföiroda;

(J-u^

alkotmányjogi panasz indítványt
terjesztem elö:

S^^^^ s^.s ̂ ss. 'WI1'
Kecskeméti Törvényszék' W.B^'77/w ̂  ̂ 't/ÍU'^<szám*'1 határozatára, valamint - a
2ía=; =?^B, ^^^^^^aIaIZ, - a:
5s2S^^^S'BS^^, -=.s
Szegedi Ítélőtábla Bf7Tl. "534/ToiT/23IC8s7ai^urlLíl^'I"5"17/2018/14'. számú végzését'a

 

vényszéklO:B:177^0U/15S1téI^S2ra- valamint a K-éti

indokolás

Kérelmem indokolását az alábbiakban adom elö.

"^S^= SS°2ryT^=;> ff .. ;"<".177/2012/157. számú itéFet'ét" "uuu""uaL' vaiammt a Kecskeméti Törvényszék 10.B"

^SS^SeL^^Mi0^- ^tes.l5~. " """""'"" UI'v"ulIa"yJugi Panasz indítvány benyújtásának a határideje 20Í9"02^

^^S^, S^:,^S^^. Mo^^esevel
^^^^]^^^^^^^^^^^
eljárastnenfted:^^^^^^^sgál^'ehet6séget'ki^et^u^^



^s^é=és^is^ ̂ ^ohb-ü-^
séreImek;amelyek^mÍatt'aSg^^Ta kmazok az álláspontomszerint's^

Erdemi indokolás

Az Alaptörvény érintett rendelkezései:
XXVIIIcikkd):

^^'^^. ^^Si^-SS"^^^
tmé^é^^s^S?r?S^n S^Sár=^
XXVIII. cikk. (3)

^s^^:^^;^^^^^ ^.
miatt". ^ "'" '""" ̂ ""UWJV'elwegre a védelem ellátása során kifejtett 'véleménye

AIaptÖrvénymaeSe!^t'rendgeylkaez2rel5ezett birói döntés miért és mennyibe" ellentétes az

S ?^S^SSSSri^tó^ia azo"
toálható.^^^^'SS T^a^So n?!^ntosrésze hatásI^hiL^^ ^
^gIwat^eísSS^3^ Sso gl fo&almak'fo^áj^
Í^^^: :^^StS^^K, í^^(E;ÍIUtó?^pis
.
TT a Kúria ̂"deÍkeze:ereul'á'l'l, o'In'' ̂elke"h^ert^z^is .ko"v!telmény' hogyaz eIJ.árás-egéíz
hianyára, mind pedTgT^e^' ^ ̂ ban. dontést hozm mmcl a Pártatla^ág
elfogadasárauteL^"16 a veaelemhez val° J°g megsértésére, iIletőTeg"az" Fly^eS

L I"áokolas_a^Iaptörvén^
Yonatkozóan. JÖÍV"Lukk^llJj3eke2désének_megsértésére

A Kúria Bfv. I.5I7/9niK/M o^""... ..,

^^^^^^s^ ^ Jek ett u^". az

hMározata elIeni"felTebbez^ueÍbSlÍsZn snk ^^^etlh elyzet: miszerint a ny°"°^si'bíró
Ítélőtáblaelnöké't ^'-^akTkOTÍb^'TT^vk. OTlb ban"r.észt_,vett, olyan bíro 

" 

bel"eért°veu^
^^'Zttl^^(^^^^^ á^^^1^ ^
&agh^;é^:::t^l^^y^o^é^^k:a^. A.IlT;ml :z tí.l
tízarasÍ ok ,^m'^^ftÍ^^^^XE SSks^^^liáras'ha fonnal °kokb^'^
^^okhianya:7nS^^^S. ^^? ntettel-(a'vadirat'ei
^S,^ES5^?:s-SsSí
ÍSS^^^S^ 2SmS"c -^^^^SíS'SÉiPJSJ
határozat]. ,--. -...., ^. ics^cnajias nelkűli ítélkezésre [45/1994. (X.2l.)"AB



?gá:=:k:^'^St^az^la^ag ^
ha"aTklátszata nem^n'yesS. aM^U3 TzTnTn̂ ^^
^^ÜMen^t^t.^lő1^^S^:^^Ji kt^, h;;z.eifo8^
sSSEB ̂ ^s's^siili'j
SSS^ 'SS-T^S .̂ w="^
2É3]j!^??íS?S?§?iÍ
^^i^otaos^k^^^ S^L^L.!wsréwt azo~e^rás

S^^SS^^ > . K"". .".,,
É,§i'Í^SSS'SSI^^
^:^^M"(^':l^:^^iS^SS^bi^^^^eSkwetelmén^. a tOTVé^^c[^SSS!ység) érdekébenértelem^^
pártatIanságköveteÍm~en'yéveTi T^en^Ts. alapvetököveteIménymegsértése'és'e^^^^

^^^S^S:SS,^S Avad tö^essége a
^se ik,. ah^z-'ho'^7to"^á^rb ?eTr^mj7^
!üara^foIytatha5sa:'^m^^3sbSs^zt"a.me8!IK!uli°", s7'bíróság^
?Labt>an:i. heIyzetben^;gy^^tö^^T^'^^S . nem. ismeroteAeh
mÍD:mTköveteIménye'nekm&eVtíeÍöZl uraZyvv"^\Elb;lJ ogok, EuróPM

^s^^^^^s^^s^sn s^^k^1^
l ^^??K=;^^^Bi'

Kúria Bfv. I.517/7nis/i4 "...;"... .... ~ ~~ ~""".".i"sal-
Wesitéséne^el. ndas^: , S" 18ze,senek , 10" . OIda'á" ^olvasható: "^. ,^^S ̂ S ̂ Sn S^^S^^^nt "^c^
^^eha/tás, ^e^gy^^^^Mvita^ 'lletve'a M
f^á^ukesetenis-'le^elTebbs^u^^Jta/^^^SSt elS^w^^^lS^
s^séw^:rES^S^^^^
53:^?^sí,, ^?s. ^;^
>^^^^?SS'SS^S^^



I5;]?rt:?'^<S8 y";"S,Sb?,?,^, " ^sy^
sérelméteredményezte. " -- "" "6l"""JUK Kuion-líülön is - a tisztességes eljárás

2. I"dokolas_a^la?törvén'
yonatkozóan. -xxyus-cíkk^-bskszdesen^negsWsére

^S^^K^^S? ?S ?8Sh5. :US";.Í"utí'ok
totetöjogi igén^n^^^S^^f a^veleszembenérvénye^
S^_"a-^<^gok^^y^Sn t'^3^r^wnnyeIszembenré;el<
elöterjeszthesse- továbba védő'se7fts'ésérvvp^"TP ':ÍOTS

r.

eszrevételeit és indítványait
^27/^UAB=^a^"Sh ^?i<Íé^be?5íl!91;'^18?ABS^?
oIyan^okumenU;"ubrrto^JIás^veeaseITX7h^io lta f^;!rek e^
rendelke2ik~[67l998. WulT)laABIl^zfd használatára kiteüed, ameUyera'vád Ís°Tgys

S^^^^^5. S^S^~>*^
^iM^SSSs^í"^
^b^k'^^Sf^ ̂ é^^^^la ̂ e ^
^lenletemten Í^erteZT'S^ ^S,?n'^S S°lm e&'hogy'a:^s:^
^ropal^y^^m^^SS^S^, ^zs^^E";beífS?:
^ ugyams - teljes összha^banTmZ'acr"iloKefSv azJ"J' éwxxxL törvény) üüw^-

se te!ménya^édeíe^'^m^3s S rs^; kimondja^°K;"s^
biztositása. Az iratokmeg '^m'lle^zvu^eznfa>me, gfelelo-ido és. a megfeleTŐ -eszközuÖk

"^w^^^^^1h^é'tg 7S^J^^^té^^'ceím^^^
S^^^S^&^^^TS^ S^=
S^SS?a^&S"^ ̂ S-Sil-
k'n^nítottam^hogyaz^á^baS^ r^T^ l^agam"reszerör, egyert;ÍDÍ ^
^em bi^t^n^tí;;^^s^l^^m^,^
Jogomat. " '"""'ro "-"UItIVU; suiyosan sérti a védelemhez való alaptörvényi

.Wg^^édZ^^ S^Tl S, va^az, alt^váIasztott véd°

^ST vedőnek-ate^itIS?íTE ^eE;Lmag?ban. fogIaüa' hogy~a
^ghatelmazást előzőkg'vi;"a^^^c^lmek, dl^re,^ugywljart^aktól a
megválas2tásáhozvaIÓ-j^ot,"^a"Tead'eIelmcgnz^t /^\Ez^yosan sértí a védő szabad
ko^telrnén^rA '^aÚ8^1^te^^^n^^esztuÍPedie ^ztességes S
részt, hogykifejezetten1duez"te^"o^Sk á?ást"1 pedig amlak erlenére"em"Sm°

S^^^SJS^SLÍK^^^,. ^^.
szerepelt (^^"hi^^T^. T. adatok Ize^taz e!-'árásban.egyáltaÍabM^--
Uozassa^ben'=^S^,^^^^^"S
^SSW^^WSSMSt?^'^



jelenléte azeljárási cselekmények során í 1 A ^,.....,. ...
~m^!d/efa hhoz S"^XX" [sÍAn^ntmavanahhoz-^ ^át n. agát

meselenésjoga, "undpe^a^SS^^ >". Es^b^n^:
iz'z:  i ""'Ji° ° i"d"v°"-k °c8fc  du<""'-,<.

t: Budapest, 2019-04-05 "~ ~"' "'""'U)E"C&-
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Dr. Szikinger Istvánügyvéd

BrtLyAI liNOSES'IARSAIUOTPIIROD..
'lr. SZIKINGER iSn'AN ugy. éd
1027 Bp,, Margilköról5052

Tel 212. 6996
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Mellékletek (korábban beadva):
l. Ugyvédimeghatalmazás

2 NyIIatkozat az lndítvány és a személ- " "ynvanoss^a ^atosa^
3. AKúriaBfv. I. 517/2018/14. sz. határozata
4. Felülvizsgálati kérelem




