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A Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapesten, 2015.
következő
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a bíróság a fogolyszökés vétsége miatt E ~dálfidult büntetőügybinÖií~d<J
2.B.30.176/2015/5. szám alatti végzését az a1ábbiakkal eg é s z í t i iJ.téklct .....-----;j

!

Az Alkotmánybír6ság hatáskörét az eljárásra az Alkotmánybíróságról sz 516 2011. évi CLI. törvény (Abtv)
25.5 (1) bekezdése alap0:zz4 meg.

A bíróság kéri a tisztelt AlkCJtmánybíróságot, hogy cl 2012. évi C. törv;ny (Btk.) 283.~ (2) bekezdésében
foglaltakat - annak alaptörvény-el1enességének megállapítása mellett - sen misitse meg.

Avégzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás

A Budapesti X. és XVII. kerületi Ügyészség a bíróságra 2015. anuár hó 21. napján érkezett
B.xvrr.3935/2014/6. számú vádiratában emelt vádat szemben a Btk. 283.~ (2)
bekezdésébe ütköző fogolyszökés vétsége miatt. A bír6ság a 2 B.30.176/2015/5.számú,. 2015.
szeptember hó 29. napján kelt végzésében az eljárás felfüggesztése mellett kezdeményezte a Btk.
283.~ (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének Alkotmánybí ~óság előtti vizsgálatát. Az
Alkotmánybíróság a ID/3025/2/2015. számú, 2015. november hó 5. 1lapján kelt és a bíróságra 2015.
november hó 6. napján érkezett végzésében tájékoztatta a bírósá ~ot, hogy az 5. sorszám alatti
végzés nem tesz utalást az Alkotmánybíróság hatáskörét meg, lapozó jogszabályra,. és nem
tartahnaz határozott kérelmet a jogszabályi rendelkezés megsem] :'lisítésére, alkalmazási tilalom
kimondására. Tájékoztatta továbbá a bíróságot,. hogy a végzés ) napon belüli kiegészítésére
törvényi lehetőség van.

A bíróság a végzést a rendelkező részben foglaltak szerint kiegészítette. Megjelölte az
Alkotmánybíróság hatáskörét megalapozó jogszabályhelyet,. an .ely utalást is tartalmaz az
Alaptörvény Államtól szóló fejezet 24. cikk (2) bekezdés b) pOl.tjában Írt eljárásra,. valamint
határozott kérelmet terjesztett elő az Abtv. 52.~ (lb) bekezdés f) pontja alapján, kérve az
alaptörvény-ellenesség megállapítása mellett a vizsgálni kért bekez( .ésmegsemmisítését.

Figyelemmel a Be. 276.~ (1) bekezdés c) pontjára, a felfüggesztő VI gzés kiegészítését tartalmazó
végzéssel szemben sincs helye fellebbezésnek.

dr. ~liásDávid S.k.
bíró


	00000001



