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Késsel támadt exneje jelenlegi férjére

a Nógrád Megyei Főügyészség
sajtóközleménye

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Nógrád Megyei Fő-
ügyészség S. Sándor (42) pásztói lakos ellen, aki tavasszal megkéselte volt felesége jelenlegi 
férjét.

A nyomozás során beszerzett adatok szerint S. Sándor – akit 2011-ben súlyos testi sértés bűntette és 
más bűncselekmények miatt börtönbüntetésre ítéltek, és 2012. nyarán került egy évre feltételes sza-
badságra – 2013. március 5-én délután élettársával elment a nevelőanyja pásztói házához. Korábban 
ők laktak a házban, de ekkor már a gyanúsított korábbi felesége élt ott jelenlegi férjével, az ügy sér-
tettjével. 

A vádlott élettársa a kerítésen keresztül bemászott a kertbe, ahol a sértett felfedezte őt és rákiabált.
A nő megijedt és visszaszaladt a vádlotthoz, a sértett utánuk sietett és a kertje mögötti földúton érte 
őket. Az ittas vádlott ekkor megfordult és megpróbálta őt megütni, de a sértett az ütést kezével ki-
védte, és az őt megtámadó S. Sándort a földre fektette. A fekvő vádlott ekkor a szabadon maradt 
jobb kezével kivette nadrágzsebéből a tőrszerű, hegyes zsebkését, melyet ezzel a mozdulattal ki is 
nyitott, és a sértett testének bal oldalába szúrt. 
A sértett a szerencsének köszönhetően csak könnyű sérülést szenvedett, holott a vádlott a késsel 
életveszélyes sérüléseket is okozhatott volna. 

Mivel S. Sándort 2011-ben hasonló bűncselekmények miatt már börtönbüntetésre ítélték, és a bün-
tetés kitöltésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el, különös vissza-
esőnek minősül. 
Ezért, és mert cselekményét feltételes szabadság alatt követte el, amennyiben a bírósági eljárást le-
folytató Balassagyarmati Törvényszék bűnösnek találja, a különös visszaesőkre és a feltételes sza-
badság  próbaideje  alatt  újabb bűncselekményeket  elkövetőkre  vonatkozó,  lényegesen  szigorúbb 
szabályok szerint kell vele szemben a büntetést kiszabnia.
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