Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

2006. okt. 23. - terror hajnaltól éjfélig. Morvai és Grespik filmes jogászi elemzése
(Videóval)
2016. december 22.

2006. október 23-án hajnalban a rendõrség ravasz csellel feloszlatta a Kossuth téri folyamatos demonstrációt. Az
oszlatás célja Gyurcsányék ördögi tervének megvalósítása volt. Ezen terv lényege nem volt más, mint hogy a magyar
emberek ne vehessenek részt a délelõtti állami megemlékezésen a Forradalom és Szabadságharc 50.
évfordulójának tiszteletére. Noha a feloszlatás jogellenességét a magyar bíróság jogerõs ítéletével megállapította, a
durva emberi jogsértést elszenvedõk mind a mai napig nem kaptak kártérítést. Annak ellenére áll fenn ez a
mulasztás, hogy az Orbán-kormány vállalta: kártérítésben részesíti a 2006 õszi emberi jogi jogsértések áldozatait.
Dr. Grespik László ügyvéd, a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat elnökségi tagja nem adja fel a harcot, jelenleg is küzd a 173
jogsértettnek járó kártérítésért. Ezen túlmenõen a strasbourgi emberi jogi bíróság elé vitte a 2006. október 23-ai
brutális tömegoszlatások ügyét, kérve annak megállapítását, hogy ezen tömegoszlatások hajnaltól-éjfélig egyazon
jogsértõ folyamat részei voltak és az Emberi Jogok Európai Egyezményének rendelkezéseibe ütköztek. A strasbourgi
emberi jogi bíróság döntése hamarosan várható. Megjegyzendõ, hogy a Kossuth téri hajnali oszlatáson kívül a délelõtt 10 óra
körül történt tömegoszlatást is jogellenesnek mondta ki a magyar bíróság. Ez volt a szomorú napnak az a szakasza, amikor
a gyanútlan magyar emberek szerettek volna a Kossuth tér felé haladni és ott részt venni a régen várt
megemlékezésen. Elmaradt azonban a délután három órától éjfélig tartó brutális oszlatás jogtipró jellegének
kimondása, amely most a strasbourgi taláros testületre vár. A 2006. október 23-án hajnaltól éjfélig tartó brutális terror a
véres tömegoszlatások eseményeinek részletes jogászi elemzése látható a felvételen, amelynek szereplõi dr. Morvai
Krisztina és dr. Grespik László jogászok, nemzeti jogvédõk. A beszélgetésbõl világossá válik a nézõk számára,
hogy pontosan mely okokból és milyen emberi jogi normák alapján volt jogsértõ a gyurcsányi rendõrség fellépése
gyakorlatilag minden elemében. A felvételen számos megdöbbentõ korabeli filmfelvétel látható és teszi újra
átélhetõvé ennek a drámai napnak az eseményeit. (Ezúttal immár szerencsére biztonságban,
&bdquo;karosszékben ülve&rdquo;). Most, a 60. évfordulón egy percig sem felejthetjük: Gyurcsány, Gergényi, Bene és a
többiek szabadon, a terror ellen fellépõ Budaházy és társai pedig börtönben 125 éves fegyházbüntetés terhe alatt. Ideje
az igazságtételnek!
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