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SAJTÓKÖZLEMÉNY
106 késszúrással ölte meg állapotos volt feleségét
A Baranya Megyei Főügyészség előre kitervelten különös kegyetlenséggel több ember
sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat dr. L. N.
vádlottal szemben.
A vádlott 2007. évben kötött házasságot a sértettel, azonban házasságuk idővel megromlott,
majd 2012-ben elváltak.
A sértett új kapcsolatot alakított ki, akivel Kertvárosban laktak albérletben. A vádlott miután
tudomást szerzett lakóhelyükről, több alkalommal elment a lakásukhoz, ahol figyelte volt
feleségét, illetve annak új élettársát.
2013. május 23-án reggel a vádlott elhatározta, hogy leszámol volt feleségével, ezért magához
vett egy 15 cm pengehosszúságú rugós kést, egy tőrt, illetve gáz-sprayt.
7 óra körül a lépcsőház ötödik emeletére ment, ahol megvárta míg a lakásból volt felesége,
illetve társa kilépnek. A megjelenő sértettek közül a vádlott először a férfire támadt, akit több
alkalommal megszúrt. Miután a férfi a földre került, ezután a vádlott a volt feleségére támadt,
őt több alkalommal megszúrta. Ezután a megszúrt férfi megpróbált párja segítségére sietni, a
vádlott ismételten őt több alkalommal megszúrta, majd ezt követően folytatta a földön fekvő
volt feleségének a késelését.
A vádlott a volt feleségét összesen 106 alkalommal szúrta meg, melyek a nő egész testét
érték, ami a sértett halálához vezetett. A sértett a bűncselekmény elkövetésekor állapotos volt.
A vádlott volt feleségének élettársán 9 szúrt sebet ejtett, melyek a fejét, nyakát és mellkasát
érték. A sérülések 8 napon túl gyógyulóak voltak.
A vádlottat a rendőrség a lakásán fogta el, ahol a vádlott gázpisztollyal támadt az őt elfogó
rendőrökre oly módon, hogy több lövést adott le rájuk, a gázpisztoly azonban nem sült el.
A vádlott által elkövetett bűncselekményt a törvény életfogytig tartó szabadságvesztéssel
rendeli büntetni.
A Baranya Megyei Főügyészség a vádlottal szemben tényleges életfogytig tartó
fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt.
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