
Gyulai Törvényszék
Tárgyalási jegyzék

2018. január 29. - 2018. február 2.

2018. január 30.

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

 
6.B.252/2017. K. L. vádlott Közveszéllyel fenyegetés

bűntette és más 
bűncselekmény

A tárgyalás 
dátuma:
2018. január 30.

A tárgyalás 
ideje:
13 óra 00 
perc

Az ügy lényege: 

1. A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2017. augusztus
16-án  este  erősen  ittas  állapotban  bemászott  a  gyulai  Karácsonyi  János
Katolikus  Gimnázium  udvarára.  Egy  vascsővel  betörte  az  udvaron  álló
gépkocsi  szélvédőjét,  bal  első  ablakát,  és  összeverte  az  autó
motorháztetőjét.  Ezt követően a vádlott betörte az egyik ablakot,  majd az
épületbe bejutva tíz  ajtót megrugdosott.  A vádlott a fenti  cselekményével
összesen 170.050,- forint kárt okozott.

2.  A  vádlott  az  iskolából  saját  telefonján  felhívta  a  rendőrséget,  majd
bejelentette,  hogy felrobbantja az iskolát és a fél várost.  A vádlott ezzel a
köznyugalom  megzavarására  alkalmas  olyan  valótlan  tényt  állított,  hogy
közveszéllyel járó cselekmény bekövetkezése fenyeget.

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

http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/


2018. január 31.

Békéscsabai Járásbíróság -5600 Békéscsaba, Árpád sor 4. szám fsz. 10. szám

9.B.188/2017.
B. P. vádlott Személyi szabadság 

megsértésének bűntette
és más bűncselekmény

A tárgyalás 
dátuma:
2018. január 31.

A tárgyalás 
ideje:
13 óra 30 
perc

Az ügy lényege: 

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett között
szerelmi  viszony  volt,  mely  a  vádlott  italozó  életmódja  és  féltékenysége
miatt  2013  novemberétől  fokozatosan  megromlott.  A  vádlott  többször
bántalmazta a sértettet, és bezárta őt a lakásába.

A sértett  2016.  július 22-én elment a vádlott  lakására,  ahonnan a vádlott
ittasságát  észlelve  rövidesen  távozni  akart.  A  vádlott  azonban  a  bejárati
ajtót  bezárta,  megfenyegette  a  sértettet,  hogy  ha  nem  megy  át  a  másik
szobába, megöli őt, majd többször megütötte a sértettet. A sértett a vádlott
kitartó  bántalmazása  következtében  elvesztette  az  eszméletét.  A  vádlott
végül csak 2016. július 23-án 12 óra körül engedte ki a sértettet a lakásból.
A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.

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 26.

http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/

