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2019. 03. 26.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem
B.761/2017.

B. J. és társai

Embercsempészés bűntette és más bűncselekmények

2019. március
26.

8.15

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak migráns személyek zöld határon való
átjuttatásában, valamint ezen személyeknek az Európai Unió mélységi
területe felé szállításában vettek részt, háromnál több személyből álló,
hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő embercsempészéssel
foglalkozó bűnszervezet működéséhez segítséget nyújtva, rendszeres
vagyoni haszonszerzési célzattal, társaik tevékenységéről tudva, velük
szándékegységben, előre meghatározott feladatmegosztás alapján.

Információ:

Megjegyzés : A bíróság a tárgyalást 2019. március 27. napján ugyancsak 8.15
órától folytatja.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2019. 03. 27.

Makói Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem
Fk.457/2018.

fk. K. D. A. és
társai

Rablás bűntette

2019. március
27.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint vádlottak 2018. április 14. napján 20 óra 30 perc körüli időben Makón, a Csanád Vezér téren lévő autóbuszállomáson életveszélyesen megfenyegették a 13 éves gyermekkorú sértettet, oly módon, hogy II.
rendű vádlott egy késnek látszó tárgyat tartott a sértett hasához, miközben
pénzének, vagy egyéb értékének az átadására szólította fel. Annak érdekében,
hogy további nyomatékot adjon a fenyegetésnek, ököllel arcon ütötte a gyermekkorú sértettet. A bűncselekmény elkövetésében I. rendű fiatalkorú vádlott
is tevőlegesen részt vett, amikor kétszer pofon ütötte a sértettet. A sértettet
társaival körbeálló III. rendű vádlott jelenlétével szándékerősítőleg hatott társaira és egyben félelmet keltett a sértettben. A sértett a fenyegetések és tettlegességek hatására, továbbá felszólításra, kiforgatta nadrágzsebeit, megmutatta a vádlottaknak, hogy nincs nála pénz, sem egyéb érték, ezért a vádlottak

nem tulajdonítottak el tőle semmit sem.
A sértett a bántalmazások következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett.
Információ:

Megjegyzés : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2019. 03. 27.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem
B.761/2017.

B. J. és társai

Embercsempészés bűntette és más bűncselekmények

2019. március
27.

8.15

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak migráns személyek zöld határon való
átjuttatásában, valamint ezen személyeknek az Európai Unió mélységi
területe felé szállításában vettek részt, háromnál több személyből álló,
hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő embercsempészéssel
foglalkozó bűnszervezet működéséhez segítséget nyújtva, rendszeres
vagyoni haszonszerzési célzattal, társaik tevékenységéről tudva, velük
szándékegységben, előre meghatározott feladatmegosztás alapján.
Információ:

Megjegyzés : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

