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Letartóztatták a zuglói emberölés gyanúsítottját

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, akit a
2019. február 16-án Zuglóban elkövetett emberöléssel gyanúsítanak.

A rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019. február
16-án egy XIV. kerületi üzlet parkolójában elvágta a sértett nyakát, aki belehalt a sérülésébe.
A bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúját a tanúvallomások, a halottszemléről készült
jegyzőkönyv,  a szemlén készült  jegyzőkönyv,  kamerafelvételek,  rendőri  jelentések és a lefoglalt
bűnjelek támasztják alá.
A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén emberölés bűntette megállapítására alkalmas. 

A  Fővárosi  Főügyészség  a  terhelt  jelenlétének  biztosítása  és  a  bűnismétlés  lehetőségének
megakadályozása  érdekében  a  gyanúsított  letartóztatását,  míg  a  védő  az  ügyészi  indítvány
elutasítását, védence szabadlábra helyezését vagy a gyanúsított mozgását nyomon követő technikai
eszközzel biztosított enyhébb kényszerintézkedés elrendelését kérte.

A bíróság  letartóztatást  elrendelő  végzése  szerint  a  terhelt  nem  tartózkodik  életvitelszerűen  a
bejelentett lakcímén, a cím szerinti ingatlant eladták, a gyanú szerinti bűncselekmény vélelmezett
helyszínéről pedig a gyanúsított elmenekült, elfogásakor először hamis adatokkal próbálta igazolni
magát.  A  terhelt  egzisztenciális  körülményei  tisztázatlanok,  bejelentett  munkahellyel,  legális
jövedelemmel  nem  rendelkezik  és  ellene  további  büntetőeljárások  is  folyamatban  vannak.
Mindezekre figyelemmel esetében megalapozottan feltehető,  hogy kényszerintézkedés  hiányában
elrejtőzne, vagy megszökne.

A gyanúsított a terhére rótt bűncselekményt egy vele szemben jogerősen kiszabott  felfüggesztett
szabadságvesztés  próbaideje  alatt,  utolsó jogerős  elítélését  követő  rövid idő  elteltével  és  a vele
szemben  folyamatban  lévő  büntetőeljárások  hatálya  alatt  követte  el.  A  terhelt  előéletére  és
életvitelére vonatkozó eljárási adatokra, a gyanú szerinti bűncselekmény jellegére tekintettel fennáll
a veszélye annak, hogy kényszerintézkedés elrendelése nélkül szabadságvesztéssel büntetendő újabb
bűncselekményt követne el.

A bíróság  a  szükségesség,  arányosság  és  fokozatosság  elvét  vizsgálva  megállapította,  hogy  a
gyanúsított  esetében  a  kényszerintézkedéssel  elérni  kívánt  célok  kizárólag  a  letartóztatás
elrendelésével  érhetők  el,  enyhébb  kényszerintézkedés  a  fent  leírt  körülmények  miatt  nem
lehetséges, annak tárgyi feltételei sem állnak fenn.

A végzés nem végleges.


