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A Nyírbátori Járásbíróság 2016. március 3. napján kelt ítéletével 
végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett 2 év börtönbüntetésre 
ítélte a vádlottat személyi szabadság megsértésének bűntette és testi 
sértés bűntette miatt.  
A megállapított tényállás szerint a vádlott és élettársa között a sértett 
italozása miatt több konfliktus volt. A sértett sok esetben több napra is 
bejelentés nélkül eltávozott a közös lakóhelyükről, és nem 
gondoskodott megfelelően a vádlottal közös gyermekükről.  2015. 
augusztus 2. napján 12 óra körüli időpontban P.M. vádlott szóváltásba 
keveredett a sértettel a sértett italozó magatartása miatt, és azért, mert a 
vádlott szerint a sértett sem a házkörüli teendőkben, sem pedig a 
gyermeknevelésben nem vesz részt megfelelően.  
A szóváltás során P.M. vádlott nagyon feldühödött és ennek 
következtében megragadta a sértettet és a nyírbogáti lakóház hátsó 
udvarán álló szekérhez vitte. A szekérnél a vádlott a sértettet a fején 
megütötte, majd az erősen ittas állapotban lévő P.J.né sértett nyakába 
tekert egy 150 cm hosszúságú vasláncot, melynek végét a szekéren lévő 
vaskarikához lakattal kulcsra zárva odaláncolta. A sértett oly módon 
lett kikötve a szekérhez, hogy onnan kiszabadulni ne tudjon és a 
napsütés elől legfeljebb csupán a szekér alá tudott húzódni.  
A sértett miután a vádlott kikötötte kiabálni kezdett, el akarta érni, 
hogy a vádlott a láncot levegye róla és elengedje. Ez azonban a 
vádlottat tovább dühítette, és egy 82 cm nyélhosszúságú madzagos 
ostorral minimum 3-4 alkalommal a megláncolt sértett lábaira ütött. A 
folyamatosan kiabáló sértettet a vádlott ezt követően két alkalommal 
egy-egy vödör vízzel leöntötte, majd őt az udvaron magára hagyta és 
az ingatlanba ment. A sértett mintegy háromnegyed óráig volt élelem 
és ivóvíz nélkül a szekérhez kikötve, őt a vádlott a rendőrök 
felszólítására engedte el. A tettét azzal indokolta, hogy a sértett 
elszökik, iszik és nem tudja megfelelően kezelni ezt a helyzetet, nem 
tudja féken tartani a sértettet.  
 
Az ügyész súlyosításra irányuló fellebbezése folytán a másodfokú 
bíróság az ügyet nyilvános ülésre tűzte. 
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