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Az ügy lényege: 

A  vádlottak  2017  októberében  az  esti  óráktól  kezdődően  mindhárman
szeszesitalt fogyasztottak. Éjjel a III. r. vádlott felvetette vádlott társainak, hogy
tudomása  szerint  a  hajléktalanok  előző  nap  kaptak  nyugdíjat,  majd  közösen
elhatározták,  hogy  erőszakkal  valamelyik  hajléktalantól  pénzt  szereznek.
Elhatározásuknak  megfelelően  egy  20  emeletes  épület  alatti  ún.  árkádokhoz
mentek,  melyről  tudták,  hogy  ott  rendszeresen  hajléktalanok  éjszakáznak.  A
vádlottak az árkádokhoz érve odaléptek a földön –  a hajléktalanok közül  –  a
legszélén félig ülő helyzetben lévő sértetthez, s táskájának megszerzése végett
mindhárman megrúgták oly módon, hogy az első fejre mért rúgást követően a
sértett fel akart állni, azonban az első rúgást egyből további két rúgás követte, a
sértett  fejére,  illetve  testére.  A  vádlottak  a  sértett  bántalmazása  közben
gúnyosan nevettek rajta, majd a sértett őrizetében lévő, szorosan a dereka mellé
helyezett  táskát  a  III.  r.  vádlott  felkapta,  s  azzal  elmenekültek  a  helyszínről.
Az  erőszak hatása alatt  álló  sértett  táskájának elvételét  megakadályozni  nem
tudta.

A vádlottak a sértett műbőr táskájából  kivették a sértett  pénztárcájában lévő
6.000,-  Ft-ot,  azt  a  bűncselekmény  elkövetését  követően  cigarettára  és  italra
elköltötték, míg a táskát az abban lévő pénztárcával és szemüveggel együtt a
közelben eldobták. A vádlottak a rablással a sértettnek összesen 11.300,-Ft kárt
okoztak, melyből 3.500,- Ft térült meg. A bántalmazás következtében a sértett 8
napon belül gyógyuló, az arc zúzódásos sérüléseit szenvedte el.

Az  elsőfokú  bíróság  a  vádlottakat  társtettesként  elkövetett  rablás  bűntettében
mondta ki bűnösnek, ezért az I. r. vádlottat 2 év szabadságvesztés büntetésre és
3 év közügyektől eltiltásra, a II. és III. r. vádlottakat 6 év szabadságvesztésre és 7
év  közügyektől  eltiltásra  ítélte.  A  kiszabott  szabadságvesztés  büntetés
végrehajtási fokozata az I. r. vádlott esetében fiatalkorúak börtöne, a II. és III. r.
vádlottak esetében fegyház. A bíróság vagyonelkobzást rendelt el a vádlottakkal
szemben,  továbbá  kötelezte  a  vádlottakat  a  büntetőeljárás  során  felmerült
bűnügyi költség megfizetésére.

Megjegyzés  :  A  törvényszék  mint  másodfokú  bíróság  az  ügyben  nyilvános  ülést
tart.
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