PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA
2021.05.03.-2021.05.07.
A Pécsi Ítélőtábla elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlása alapján
elkészítette az ítélőtábla épületébe való belépés és ott tartózkodás szabályairól szóló szabályzatát, amelynek teljes
szövege elérhető itt.
A szabályzat alapján a sajtó képviselői is kötelesek előzetesen regisztrálni, amennyiben részt kívánnak venni az
ítélőtábla tárgyalásán/nyilvános ülésén. Ez történhet elektronikus úton (sajto_pitb@pitb.birosag.hu) vagy
telefonon (Hornokné dr. Décsei Katalin sajtótitkár 3630/6315053). Kérjük, hogy regisztrációs kérelmüket
legkésőbb az eljárási cselekményeket megelőző nap 12 óráig jelezzék részünkre!
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I.emelet 12. számú tárgyalóterem
A Szekszárdi Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott (21 éves,
büntetett előéletű, Tolna megyei férfi) enyhe fokú mentális retardációban,
magatartászavarban és a tinédzserkori drogfogyasztás talaján kialakult fokozódó
személyiségzavarban szenved. Több alkalommal kezelték pszichiátrián. Betegségei a
kóros elmeállapot szintjét nem érik el.
A vádlott és a 2012-ben született sértett unokatestvérek voltak, a vádlott szüleinek
ingatlanában éltek. A két család között korábban nagyon szoros és jó kapcsolat volt.
2019. március 8-án délután a vádlott a sértettet a lakóingatlanukhoz közeli külterületi
patakhoz hívta és szexuális indíttatásból bántalmazni kezdte. A földre került sértett
fejét egy kővel több alkalommal, nagy erővel megütötte. A sértett rendkívül súlyos
koponya- és agysérüléseket szenvedett. A vádlott a még lélegző, de mozgásképtelen
sértettet a patak vizébe húzta. A sértett feje a víz alá került, halálának közvetlen oka a
fulladás okozta agybénulás volt.
A sértett eltűnését családja észlelte, értesítették a rendőrséget és rövid keresés után
holttestét megtalálták a patakban.
A vádlott 2017. november 21-én egy lakóhelyéhez közeli ingatlan kerítésén átmászott,
a ház ajtaját berúgta és a lakásba bement. Amikor észlelte, hogy van otthon valaki,
lopási szándékával felhagyott és a házból kiszaladt, nem vitt el semmit. Az ajtó
megrongálásával 180.340 Ft kárt okozott.
A fenti tényállás alapján a törvényszék a vádlottat bűnösnek mondta ki többszörösen
minősülő emberölés bűntettében és lopás vétségének kísérletében. Ezért halmazati
büntetésül 20 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.
A törvényszék ítélete ellen az ügyész a vádlott terhére a büntetés súlyosítása végett, a
vádlott és védője a lopás miatt felmentésért, egyebekben enyhítésért, az emberölés
tekintetében eltérő minősítésért jelentett be jogorvoslatot.
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