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Letartóztatták a VII. kerületi emberölés gyanúsítottját
A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit a
hétfőn, a VII. kerületben elkövetett emberöléssel gyanúsítanak.
A rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019. január
28-án egy VII. kerületi lakásban megölte a sértettet. Az igazságügyi orvosszakértők előzetes
tájékoztatása szerint az áldozat halálát a mellüregét ért szúrt sérülések okozták.
A megalapozott gyanút a tanúvallomások, a rendőri feljegyzés és jelentések, a kamerafelvétel, a
helyszíni, valamint halottszemle jegyzőkönyvei, a lefoglalt bűnjelek, és a gyanúsított részben
beismerő vallomása támasztják alá.
A Fővárosi Főügyészség a gyanúsított jelenlétének biztosítása, a bizonyítás megnehezítésének vagy
meghiúsításának és a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében a gyanúsított
letartóztatását, míg a védő az ügyészi indítvány elutasítását és bűnügyi felügyelet elrendelését kérte.
A január 31-i végzés szerint tekintettel a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlyára és
arra a tényre, hogy a gyanúsított bejelentett lakóhelyén nem tartózkodik, esetében megalapozottan
feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában elrejtőzne, vagy megszökne.
A cselekmény tanúi lehettek a lakásban akkor jelen lévő személyek, akik között rokoni, illetve
érzelmi kapcsolat van. A nyomozás jelenleg kezdeti szakban van, további eljárási cselekmények
végrehajtása várható. Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy a gyanúsítottnak –
szabadlábon hagyása esetén – lehetősége lenne tárgyi bizonyítékok megsemmisítésére, illetve a
tanúkkal való összebeszélésre, így vele szemben fennáll a bizonyítás megnehezítésének vagy
meghiúsításának veszélye is.
A gyanúsított a terhére rótt bűncselekményt egy ellene korábban jogerősen kiszabott felfüggesztett
szabadságvesztés, valamint egy ellene erőszakos jellegű bűncselekmény miatt folyamatban lévő
büntetőeljárás hatálya alatt követte el, így esetében alappal feltehető az is, hogy kényszerintézkedés
elrendelése nélkül újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.
A bíróság a cselekmény jellegét, a gyanúsított személyi körülményeit és előéletét is figyelembe véve
úgy ítélte meg, hogy a bizonyítás megnehezítésének, a bűnismétlés, valamint a szökés, elrejtőzés
veszélyének kiküszöbölésére a gyanúsítottal szemben kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedés
alkalmazható.
A végzés nem végleges.

