Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Újabb tíz gárdistának ítéltek kártérítést a Bajtársiasság Napi rendõri brutalitás miatt
2017. január 31.

A Fõvárosi Törvényszék 2017. január 24-én tíz gárdistának részítélettel jelentõs összegû kártérítést ítélt meg a 2009.
július 4-én, a Bajtársiasság Napján a rendõrség által végrehajtott brutális és jogellenes tüntetés feloszlatási akció
során elszenvedett jogsértések miatt.

A nem jogerõs döntés alapján nyolc gárdista felperesnek hétszázezer, kettõnek ötszázezer forint nem vagyoni
kártérítés és kamatai jár a perköltségek mellett.

A Turul TV videós tudósításában nyilatkozik a felperes gárdisták közül Szabó Dezsõ LXXVII. r. felperes és dr. Gaudi-Nagy
Tamás ügyvéd, illetve látható a bíróság ítélethirdetése és a rendõrség egykori brutális és jogellenes akciójának
néhány részlete.

A rendõrséggel emiatt perben álló többi közel száz jogsértett gárdista és hazafi ügyére is jótékony hatással lehet ez az
eredmény. Az áldozatok peren kívüli jóvátétele, a felelõsök megbüntetése, és a kártérítések velük való megfizettetése még
várat magára.

Ebben a perben még további 76 gárdista és hazafi követel jóvátételt, közülük 38 felperes esetében már lefolyt a
bizonyítási eljárás és szintén részítéletre érett az ügy, a soron következõ február 28-i tárgyaláson esetükben is
várható részítélet. További 38 felperes bizonyítási eljárása pedig folytatódik.

A mostani ítélet megállapította azt is, hogy a Budapesti Rendõr-fõkapitányság megsértette a dr. Gaudi-Nagy Tamás
ügyvéd, a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat ügyvezetõje által képviselt gárdisták emberi méltóságát, személyes
szabadságát, testi épségét és egészségét, vélemény-nyilvánítási szabadságát, gyülekezési jogát és
vélemény-nyilvánítási szabadságát.

A rendõrségnek magánlevélben kell mindezekért elnézést kérnie. A felpereseket 2009. július 4-én, a budapesti
Erzsébet téri gárdistatüntetésen bántalmazta, fújta le ingerlõgázzal, állította elõ és tartotta fogva öt és nyolc óra közötti
idõtartamban önkényesen a Bajnai-kormány rendõrsége. Ezen a napon 216, a Magyar Gárda feloszlatása ellen és a
politikai foglyok szabadon bocsátásáért tüntetõt hurcoltak el az Erzsébet térrõl. Az oszlatásban tizenheten
megsérültek. Az esetet az állampolgári jogok országgyûlési biztosa, a Független Rendészeti Panasztestület és az
Országgyûlés is jogsértõnek nyilvánította, a tüntetés feloszlatásának jogellenességét a Kúria megállapította.

A törvényszék eljáró bírája, Jakabosné dr. Németh Mónika bíró helyesen alkalmazta a megfelelõ jóvátétel elvét és vette
ez alapján figyelembe az ezen és hasonló ügyekben született korábbi jogerõs ítéleteket, amelyek átlagosan ilyen
nagyságrendû nem vagyoni kártérítésrõl rendelkeztek. A bíróság indokolásában kiemelte, hogy nem lehetett vitás,
hogy nemcsak az oszlatás elrendelése volt jogellenes, hanem az azt végrehajtó rendõri "intézkedések" (ingerlõgáz,
elfogások, bántalmazások, fogva tartások) is, mivel azok szükségtelenek és aránytalanok, illetve rendkívül brutálisak
voltak.

Tavaly májusban 13 gárdista már jogerõsen kártérítést kapott, a mostani ítélet magasabb összegeket ítélt meg.

Ezen döntés fényében is érthetetlen, hogy az új rendszer rendõrsége továbbra is miért védi a Bajnai-kormány
idõszakában elkövetett ezen tömeges jogsértést, ahelyett, hogy az eddig elzárkózást feladva, az adófizetõk pénzével
felelõsen gazdálkodva, tisztességes egyezségeket kötne a közel száz további jogsértettel.

A mostani ítéletrõl az N1 Tv is beszámolt.

Köszönet a gárdistáknak a kitartásért, a bizalomért, folytatjuk a végsõ gyõzelemig!
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