2022. 03. 09.

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Nagyterem
B.73/2021.

É. I.

Előre kitervelten, több
2022. március 9.
08:30
ember sérelmére,
nyereségvágyból
elkövetett emberölés
bűntette
A sajtóban a két villanyszerelő meggyilkolásával vádolt vállalkozó ügyeként
ismertté vált büntetőügy, a kitűzött tárgyalási napon tanúk meghallgatásával
folytatódik az eljárás.
Előzetes regisztráció szükséges mind a sajtó, mind a hallgatóság egyéb
tagjai számára.
Regisztrálni 2022. március 8. napján (kedd) 14:00 óráig lehet a
matek@birosag.hu email címen.
A regisztrációban meg kell jelölni a képviselt sajtóorgánumot, a
megjelenő sajtómunkatársak nevét, személyi igazolványának vagy
újságíró igazolványának számát is. Amennyiben a regisztrációt
követően a megjelenő munkatárs személyében változás következik be,
azt haladéktalanul jelezzék.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tárgyalás előtt legkésőbb 15 perccel (vagyis
8.15-ig) a Győri Törvényszék Nagyterme előtt jelenjenek meg a regisztráció
és a megjelentek személyének előzetes ellenőrzése végett.

Információ:

dr. Máté Kinga
sajtószóvivő
+36-30/864-4303
matek@birosag.hu

2022. 03. 10.

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 16.
B.267/2021.

H.R.

jelentős mennyiségre
2022. március
09:00
elkövetett kábítószer10.
kereskedelem
bűntette
A vádirat szerint a 22 éves mosonmagyaróvári férfi 2021. évben nyolc
alkalommal rendelt kábítószert a darkweben. Három megrendelés sikertelen
volt, mert egyszer nem fizetett a megrendelésért, kétszer pedig a külföldről
érkező szállítmányhoz belföldi postaszolgáltatást választott. Öt alkalommal
azonban hozzájutott a kábítószerekhez, amikért bitcoinnal fizetett. A
kábítószerek hatóanyag tartalma meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát.

A vádlott terhére rótt bűncselekmény öt évtől húsz évig vagy életfogytig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
Előkészítő ülés.
Előzetes regisztráció szükséges mind a sajtó, mind a hallgatóság egyéb
tagjai számára.
Regisztrálni 2022. március 9. napján (szerda) 14:00 óráig lehet a
matek@birosag.hu email címen.
A regisztrációban meg kell jelölni a képviselt sajtóorgánumot, a
megjelenő sajtómunkatársak nevét, személyi igazolványának vagy
újságíró igazolványának számát is. Amennyiben a regisztrációt
követően a megjelenő munkatárs személyében változás következik be,
azt haladéktalanul jelezzék.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tárgyalás előtt legkésőbb 15 perccel (vagyis
8.15-ig) a Győri Törvényszék fszt. 16. számú tárgyalóterme előtt jelenjenek
meg a regisztráció és a megjelentek személyének előzetes ellenőrzése
végett.
Információ:

dr. Máté Kinga
sajtószóvivő
+36-30/864-4303
matek@birosag.hu

