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Igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe került a lépcsőházi fojtogató

2017. szeptember 19-én egy hónapra előzetes letartóztatásba helyezte a Budai Központi Kerületi
Bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint szerelemféltésből megfojtotta az élettársát. A bíróság az
előzetes letartóztatást az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben, más néven az IMEI-
ben rendelte végrehajtani.

A gyanúsított  ellen  a BRFK Nyomozó  Főosztály Életvédelmi  Osztály emberölés  bűntette  miatt
folytat nyomozást, mert a jelenlegi gyanúsítás szerint 2017. szeptember 16-én az éjszakai órákban
szerelemféltésből  megfojtotta az élettársát  Budapesten, a IX. kerület  egyik irodakomplexumának
nyitott lépcsőházában.

Ebben  a  büntetőeljárásban  a  Fővárosi  Főügyészség  a  szökés  és  elrejtőzés  veszélye  miatt
indítványozta a gyanúsított előzetes letartóztatását, melyet a nem nyilvános meghallgatáson azzal
egészített ki, hogy a bíróság a kényszerintézkedést az IMEI-ben rendelje végrehajtani. A gyanúsított
védője az  ügyészi  indítvány elutasítását  és  enyhébb kényszerintézkedést,  nyomkövető  eszközzel
ellátott házi őrizetet kért. 

A végzés szerint az ügyészi indítvány megalapozott.

Az indoklás  rámutatott,  hogy az  emberölés  bűntettének  megalapozott  gyanúját  többek  között  a
rendőri  jelentések,  a  szemlejegyzőkönyvek  és  tanúvallomások  támasztják  alá.  A  gyanúsított
tagadásával szemben az összes többi bizonyíték az ő cselekvőségét valószínűsíti.

A  bíróság  szerint  is  fennáll  a  gyanúsított  szökésének  és  elrejtőzésének  a  veszélye.  A
kényszerintézkedést a bíró azzal indokolta, hogy a gyanúsított  terhére rótt  bűncselekmény tárgyi
súlya  kiemelkedő,  annak  büntetési  tétele  öt  évtől  tizenöt  évig  terjedő  szabadságvesztés.  Bár  a
bejelentett  lakóhelyén él,  és munkahelye is van, azonban a tanúk vallomása szerint huzamosabb
ideje zaklatta,  esetenként  bántalmazta  is  a  sértettet.  Hangsúlyozta  a végzés,  hogy a cselekmény
feltételezett  indítéka  azt  mutatta,  hogy a terhelt  nem képes elfogadni  a számára nem megfelelő
élethelyzeteket.

A végzés szerint a bűncselekmény jellegére, a terhelt személyiségéről rendelkezésre álló adatokra és
a  kiszabható  büntetés  mértékére figyelemmel  alappal  feltehető,  hogy  a  gyanúsított
kényszerintézkedés  hiányában  a  hatóságok  számára  elérhetetlenné  válna,  ezért  az  eljárási
cselekményeken való részvétele csak kényszerintézkedéssel biztosítható.

A bíróság vizsgálta az enyhébb kényszerintézkedés elrendelésének lehetőségét is, azonban ennek
alkalmazására  nem  látott  lehetőséget,  mivel  egyrészt  a  gyanúsított  pontos  egzisztenciális
körülményei  nem  ismertek,  fővárosi  kötődése  nincs,  és  jogkövető  szándék  sem  feltételezhető
részéről, másrészt a rendőrségen megölését vizionálta, továbbá őrizete alatt öngyilkossági kísérlet
gyanújával vitték kórházba.

A  bíróság  a  zárójelentés  adatai  miatt  rendelkezett  arról,  hogy a  fogvatartást  az  IMEI-ben  kell
végrehajtani.
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Az  előzetes  letartóztatás  az  elsőfokú  bíróság  tárgyalás  előkészítése  során  hozott  határozatáig,
legfeljebb 2017. október 19-ig tart.

A végzés nem jogerős.


