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SZ. R.

életveszélyt okozó
2020.
09:00
testi sértés bűntette és szeptember 22.
más bűncselekmények
Az ügy lényege: a vádirati tényállás szerint a vádlott 2015 óta párkapcsolatot
szeretett volna létesíteni a sértettel, aki a közeledését mindvégig elutasította,
azonban a vádlott ennek ellenére zaklatta. Emiatt a sértett számos feljelentést tett,
ezen büntetőeljárások ideje alatt 2018. nyarán a vádlott összetalálkozott a hölggyel
és párjával.
Ekkor a vádlott az autójából kiszállt és trágár kifejezések közepette életveszélyesen
megfenyegette a hölgy párját, majd amikor a hölgy a rendőrséget hívta, a vádlott
elment a helyszínről.
Egy hónappal később ismét összetalálkoztak, amint autóikkal közlekedtek. Ekkor a
vádlott a saját autójával hátratolatott, majd hátulról szándékosan belehajtott a
sértettek autójába. Amikor mindannyian kiszálltak az autókból, a vádlott támadólag
lépett fel, a nő a rendőrséget akarta hívni és kivette a vádlott autójából a kulcsot,
hogy ne tudjon ismét elmenekülni. Ekkor a vádlott a hölgy nyakát megfogta és
szorongatni kezdte. A bántalmazásnak a hölgy párja akart véget vetni, ekkor
azonban a vádlott elkezdett az élettárs irányába ütni, a több ütésből nem mindegyik
találta el a sértettet, azonban amelyik eltalálta, olyan erejű volt, hogy a sértett az
ütéstől elesett és feje a betonnak csapódott. A sértett az esés következtében
agyzúzódást szenvedett el, amely életveszélyes sérülés, nem zárható ki, hogy
idegrendszeri zavarok keletkeznek belőle a későbbiekben.
Megjegyzés: Bizonyítással folytatódik az eljárás. Előzetes regisztráció
szükséges. Regisztrálni 2020. szeptember 21. napján 10:00 óráig lehet a
kulcsarp@birosag.hu email címen.
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Fontos tudnivalók az egészségügyi készenléti helyzet alatt irányadó speciális
eljárási szabályokról:
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az
egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 204. §-a értelmében a
bíróság járványügyi intézkedés megtartása érdekében vagy egészségügyi
válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel hivatalból vagy az ügyész, a

vádlott, a védő, a sértett, illetve a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt
indítványára meghatározhatja a hallgatóság létszámát a tárgyaláson.
A 205. § (1) és (2) bekezdése értelmében a bíróság a nyilvánosságot az egész
tárgyalásról vagy annak egy részéről indokolt határozattal hivatalból kizárja, ha a
járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más
rendelkezésre figyelemmel a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható.
Ilyen esetben a bíróság a tárgyaláson hozott határozatot a nyilvánosság
kizárásával hirdeti ki.
Az egészségügyi készenlét idején a Győri Törvényszék épületében való
tartózkodásra vonatkozó szabályok az alábbi linken találhatóak:
https://gyoritorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/2020_el_i
i_b_6_14_epuleteben_tart_rendje.pdf

