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Előkészítő ülés a Jászberényi úton elkövetett szexuális erőszak ügyében

Előkészítő ülést tartott a mai napon a Pesti Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak az ügyében,
akit  azzal  vádolnak,  hogy 2018.  október  14-én  a  X.  kerületi  Jászberényi  úton  bántalmazott  és
szexuális cselekményre kényszerített egy futónőt. 

A vád szerint a sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A
vádlott  cselekményével  csak  egy  helyszínre  érkező  férfi  határozott  fellépésének  köszönhetően
hagyott fel és ruháit hátrahagyva elmenekült. A rendőrök a lakásán, egy hűtőszekrény mögé bújva
találták meg.
Az ügyészség a vádlottat szexuális erőszak bűntettével és testi sértés bűntettével vádolja.

Bár  a  vádlott  az  előkészítő  ülésen  beismerte  a  bűncselekmény  elkövetését  és  lemondott  a
tárgyaláshoz való jogáról is, ezek elfogadását a bíróságnak a hatályos büntetőeljárási törvény alapján
meg kellett tagadnia. Az eljárási törvény ugyanis a bűnösséget beismerő nyilatkozat elfogadásának a
feltételeként  határozza  meg  azt,  hogy a  vádlott beszámítási  képessége  felől  ésszerű  kétely  ne
merüljön fel.  Jelen esetben azonban a rendelkezésre álló  szakértői  vélemény szerint  a vádlottat
kóros elmeállapota súlyos fokban korlátozta abban, hogy cselekménye társadalomra veszélyességét
felismerje,  így esetében  a  beismerő  nyilatkozat  nem fogadható  el,  a  bíróságnak  tárgyalást  kell
tartania és bizonyítási eljárást kell lefolytatnia az ügyben. 

Az előkészítő ülésen a védő indítványozta a vádlott letartóztatásának megszüntetését és enyhébb
kényszerintézkedés  elrendelését.  Az  ügyészség  ezen  indítvány  elutasítását  kérte.  A  bíróság
végzésével – a bűnismétlés és a szökés elrejtőzés veszélyére hivatkozva – fenntartotta a vádlott
letartóztatását. A bíróság szerint az eljárás jelen szakaszában, a bűncselekmény jellege és a vádlott
személyi  körülményei  nem  teszik  lehetővé  a  letartóztatás  megszüntetését,  vagy  enyhébb
kényszerintézkedés elrendelést.  A végzés nem jogerős, mivel azzal szemben a vádlott és védője
fellebbezést jelentettek be.

Az ügyészség az előkészítő ülésen indítványozta igazságügyi orvosszakértő kirendelését a sértett
sérülései maradandóságának vizsgálatára, illetve a vádlott vonatkozásában igazságügyi elmeorvos
szakértő meghallgatását is. A bíróság az indítványnak helyt adott és szakértőt rendelt ki a sértett
sérüléseinek ismételt orvosszakértői vizsgálatára.

Az ügyben az első tárgyalási nap 2019. június 4-én lesz.


