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Az ügy lényege:
Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, akivel
szemben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat az
ügyészség.
A vádirat lényege szerint a férfi és élettársa 2020 márciusától hajléktalanként éltek
Debrecenben, mindketten úgy döntöttek, hogy koldulásból fognak élni. A városba
érkezésüket követően rövid időn belül kifigyelték, hogy a bűncselekmény elkövetésének
helyszínéhez közeli kereszteződésben van egy romos épület, ahol nem lakik senki, ezért oda
beköltöztek. Mindketten rendszeresen ittak, a bűncselekmény elkövetésének napján, 2020.
július 12-én reggel 5 óra 30 perc körül is egy élelmiszerüzlethez tartottak, hogy a nyitást
követően szeszes italt vegyenek maguknak.
A vád szerint gyalog indultak el, majd az Erzsébet utcán, az egyik társasház lépcsőházi
bejáratánál észrevettek az ott ülő szintén hajléktalan férfit, akit látásból ismertek. A vádlott
odament a cigarettázó sértetthez és tüzet kért tőle. A sértett ekkor hirtelen felállt és szó
nélkül ököllel szájon ütötte a 27 éves férfit. A vádlott ezen feldühödött és dulakodni kezdett
a sértettel. A vádlott az esőtől sáros járdán megcsúszott, hátraesett és magával rántotta a
földre a sértettet is. A 27 éves férfi gyorsan fel tudott állni, majd a hanyatt fekvő sértett
arcát több alkalommal nagy erővel megtaposta. A sértett elvesztette az eszméletét, a
vádlott ekkor magára hagyta áldozatát és távozott a helyszínről. A vádlott élettársa a
bűncselekmény elkövetésének közelében tartózkodott, többször fel is szólította a férfit,
hogy hagyja abba a sértett bántalmazását.
A bántalmazás során elszenvedett sérülést és a sértett halála között ok-okozati összefüggés
állapítható meg. A férfi életét az idejekorán alkalmazott gyors és szakszerű orvosi segítség
sem tudta volna megmenteni – fogalmaz a vád.
Megjegyzés:
Előkészítő ülés.
A bíróság épületében a maszkviselés és belépéskor a testhőmérséklet mérése nem kötelező.
A maszk viseléséről mindenki maga dönthet.
A tárgyalóteremben jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Az ügyben
eljáró tanács elnöke a védőtávolság betartását az eljárási cselekmény megkezdését
megelőzően ellenőrzi, szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre
hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a járványügyi szabályokra tekintettel a
tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi
protokoll betartása érdekében a hallgatóság és a médiatartalom-szolgáltatók
munkatársainak létszáma korlátozható.
Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a
sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja.

A médiatartalom-szolgáltatók munkatársai továbbra is előzetes regisztrációt követően
lehetnek jelen az előkészítő ülésen, tárgyaláson. Regisztrálni a Debreceni Törvényszék
Sajtóosztályának munkatársainál van lehetőség. A részvételi szándékot legkésőbb az eljárási
cselekményt megelőző napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni emailben a
dobod@debrecenit.birosag.hu -n vagy a 30/748-3847 telefonszámon. A regisztráció hiánya
esetén a médiatartalom-szolgáltató munkatársa az épületbe nem léphet be!
Információ:

Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847
Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464

