
Gyulai Törvényszék
Tárgyalási jegyzék

2018. január 15. - 2018. január 19.

2018. január 17.

Gyulai Járásbíróság -5700 Gyula, Béke sgt. 38. szám fsz. 15. szám

 
6.B.211/2017.

P. J. vádlott 2 rb. rablás bűntettének 
kísérlete

A tárgyalás 
dátuma:
2018. január 17.

A tárgyalás 
ideje:
08 óra 30 
perc

Az ügy lényege: 

1. A röviden összefoglalt  vádirati  tényállás  szerint a vádlott  rendszeresen
kéregetett  alkoholt  és  cigarettát  a  gyulai  hajléktalan  szálló  lakóitól.  A
vádlott  2017. február 24-én délután felszólította  a szálló előtt  cigarettázó
sértettet,  hogy  adjon  neki  cigarettát,  különben szétveri  a  fejét.  Miután  a
sértett nem adta át a cigarettáját, a vádlott megragadta a sértett nyakában
lévő  sálat,  és  azzal  fojtogatta  a  sértettet.  A  sértettnek  végül  sikerült
bemenekülnie a szállóba, így a vádlott nem jutott hozzá a cigarettához.
2.  A vádlott  2017.  február 24-én este ismét megjelent  a szálló előtt,  és a
bejárat  közelében  tartózkodó  sértettől  cigarettát  követelt.  Mivel  nem
kapott, megragadta a sértett nyakát, és erősen megszorította, közben pedig
a sértett  kabátjának zsebében kutatott  cigaretta után.  A sértett  a vádlott
támadása miatt rosszul lett,  emiatt a vádlott elengedte a sértett torkát.  A
közelben tartózkodó lakótársa végül behúzta a sértettet a szálló épületébe.
Megjegyzés  :   A  bíróság  a  tárgyaláson  a  vádirat  ismertetését  követően
bizonyítást folytat le.

Információ: dr. Marton Erika 
sajtószóvivő
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
06 66 562-200
06 30 502-3467
sajto@gyulait.birosag.hu                                                                               
http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu

2018. január 17.

Gyulai Járásbíróság -5700 Gyula, Béke sgt. 38. szám fsz. 15. szám

6.B.235/2017. B. L. vádlott Közveszélyokozás 
bűntettének kísérlete

A tárgyalás 
dátuma:
2018. január 17.

A tárgyalás 
ideje:
13 óra 00 
perc

Az ügy lényege: 

Az ittas állapotban lévő vádlott 2016. szeptember 12-én úgy döntött, hogy

http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/


önkezűleg  vet  véget  életének.  Kondorosi  lakásának  konyhájában  ezért
megnyitotta  a gáztűzhely csapjait,  majd felhívta  telefonon a szomszédját,
hogy  megkérdezze,  szerinte  mennyi  idő  kell  ahhoz,  hogy  a  felgyűlt  gáz
berobbanjon,  ha  cigarettára  gyújt  a  konyhában.  A  szomszédja  próbálta
lebeszélni a vádlottat a robbanás előidézéséről, de a vádlott ennek ellenére
a  csapokat  nyitva  hagyta,  és  cigarettára  gyújtott.  A  szomszéd  azonnal
értesítette  a  rendőrséget.  A  helyszínre  érkező  rendőrök  és  a
katasztrófavédelem  gondoskodott  a  gázcsap  elzárásáról  és  a  ház
átszellőztetéséről.  Ha  a  lakásban  robbanás  következett  volna  be,  az
veszélyeztette volna az utcán közlekedők és a helyszínre érkező rendőrök
és tűzoltók életét, testi épségét. 
Megjegyzés  :  A  bíróság  a  tárgyaláson  a  vádirat  ismertetését  követően
bizonyítást folytat le.

Információ: dr. Marton Erika 
sajtószóvivő
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
06 66 562-200
06 30 502-3467
sajto@gyulait.birosag.hu                                                                               
http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu

Gyula, 2018. január 12.
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