ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Пловдивският апелативен съд потвърди взетите от
Пловдивския окръжен съд мерки за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ
ПОД СТРАЖА“, по отношение на Владислав К., Станко И. и Стоян
К.
Те са привлечени като обвиняеми за опит за изпиране на пари
– престъпление по чл. 253 ал. 5 от Наказателния кодекс.
Апелативният съд намери, че са налице всички предвидени в
закона предпоставки, за да бъдат взети най – тежките мерки за
неотклонение спрямо тях. Налице е обосновано предположение, че
те са извършили деянието, в което са обвинени. Съдът прецени, че
съществува реална опасност да се укрият и да извършат
престъпление, ако спрямо тях бъде взета по-лека мярка.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Пловдивският апелативен съд потвърди взетата от
Пазарджишкия окръжен съд мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ
ПОД СТРАЖА“, по отношение на Васил А.
Той е обвинен за грабеж, придружен с опит за убийство,
затова, че на 21 декември 2015 г. в гр. Пазарджик, в съучастие с
Джемал Аликов и Фернандо Кастро, и с още едно неизвестно лице,
като съизвършители, са отнели чужди движими вещи – мобилен
телефон, златни накити и 20 000 лева, от владението на двама братя
– С.С. и Т.Н., чрез използване на сила. Дейците са били въоръжени
и при извършване на грабежа ранили единия от братята в крака, а
другия в ръката и крака.
Апелативният съд намери, че са налице всички предвидени в
закона предпоставки, за да бъде взета най – тежката мярка за
неотклонение спрямо него. Налице е обосновано предположение, че
той е извършил деянието, в което е обвинен. Съдът прецени, че
съществува реална опасност да се укрие и да извърши престъпление,
ако спрямо него бъде взета по-лека мярка.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
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