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Jogerõs ítélet lesz február 9-án Dukán Dániel 2006 õszi elõzetes letartóztatása
miatti kártérítési perben
2017. február 11.

A Fõvárosi Ítélõtábla (1027 Budapest, Fekete Sas utca 3. fszt .VII.) 2017. február 9-én 9 órakor kezdõdõ fellebbezési
tárgyaláson várhatóan ítéletet hoz a dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat ügyvezetõje által
képviselt 2006 õszi jogsértett, Dukán Dániel meghurcolásai miatti, Fõvárosi Törvényszék és büntetés-végrehajtási
szervek elleni 7,5 millió forinti összegû nem vagyoni kártérítési igényérõl. A 2006 õszi igazságtétel a tét.

A 2006. õszi rendõrterror egyik ikonikus áldozatának a jóvátétele még mindig nem történt meg. Dukán Dániel
meghurcolásának mérlege: közel 40 nap õrizet és elõzetes letartóztatás, verés, rúgás, megalázás, justizmord.
Hiába került megsemmisítésre a koncepciós elítélése az õ esete által ihletett semmisségi törvény által 2013-ban, a
tisztességes jóvátétel elõl a Gyurcsány-Bajnai rendszert követõ új idõszakban is elzárkóztak. Az õt megverõ, elfogó és
kétnapos õrizetben tartó, károkozó rendõri szerv, a BRFK elleni keresetet a 2017. január 20-án a Fõvárosi Ítélõtábla
megdöbbentõ módon jogerõsen elutasította, amely ítélet ellen felülvizsgálati kérelemmel él Dániel.

A 35 nap elõzetes letartóztatást foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek (Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és
Pálhalma Büntetés-végrehajtási Intézet) elleni keresetét a Székesfehérvári Törvényszék 2016-ban elutasította elsõ
fokon, tévesen arra hivatkozással, hogy elévült a követelése. Ráadásul a bv. intézetek jogi képviselõi a perben azzal
védekeztek, hogy &bdquo;nem etikus 10 év után&rdquo; a jogsértéseket vizsgálni, és a bv. szervek annak idején
semmi törvénysértést nem követtek el, egyébként is, &bdquo;miért hangoskodott&rdquo; &ndash; a rendõrök által
levadászott és a megtorlási gépezet darálójába került &ndash; fiatalember egy kormányellenes tüntetésen.

A Székesfehérvári Törvényszék 2016. szeptember 30-án pedig az ezirányú bírói gyakorlattal ellentétes módon
hárommillió helyett csupán egymillió forint és kamatai összegû nem vagyoni kártérítést ítélt meg elsõ fokon a 2006 õszén
meghurcolt Dukán Dánielnek. Azt a Fõvárosi Törvényszéket kötelezték jóvátételre, amely elõzetes letartóztatásba
helyezte az akkor még egyetemre járó fiatalembert és amely gyorsított eljárás ítélte el õt.

A fellebbezési tárgyaláson ítélet várható a két büntetés-végrehajtási intézetben Dukán Dániel által átélt
szörnyûségek miatt 4,5 millió forint kártérítés iránti fellebbezésrõl és a Fõvárosi Törvényszéket terhelõ kártérítés 3
millióra emelése iránti fellebbezésérõl, illetve a Fõvárosi Törvényszéknek a kereset elutasítását célzó fellebbezésérõl.

A semmisségi törvény kimondja: &bdquo;a semmisnek nyilvánított elítélésekhez vagy megállapításokhoz fûzõdõ büntetõ
vagy szabálysértési büntetések, intézkedések, kényszerintézkedések és azok további következményei
államigazgatási jogkörben okozott károk.&rdquo;

Hasonló súlyú jogsértések esetén egymilliós kártérítés többszörösét szokták megítélni. Emlékezetes, hogy 2010-ben a
2006 õszi jogsértettek döntõ többsége jóvátételt kapott, és az ilyen mértékû fogva tartás és bántalmazás érintettjei több
millió forintos kártérítésben részesültek. Tavaly egy 8 órás elõállítást elszenvedõ került tibeti aktivista számára ítélt meg a
bíróság jogerõsen egymillió forintot. A Kúria tavaly szeptemberi ítéletében pedig 8 évvel 2006 õsze után a mûveleti terület
fogalmát védõ rendõrségi jogtanácsosoknak fejenként közel félmillió forint összegû sérelem díjat állapított meg, egy 2006
õszi jogsértett által rendõri szervek ellen indított kártérítési perben tartott nyilvános bírósági tárgyalásról készített olyan
tudósítás miatt, amelyben õket 3 másodpercig bemutatták jogszabály által nem tiltott módon. Ennek fényében is
látható, hogy a megfelelõ jóvátételtõl a mostani összeg messze elmarad, illetve a vonatkozó szabályok szerint a büntetésvégrehajtási szervek is helyt kell álljanak az elõzetes letartóztatásban átélt szenvedésekért.

Budapest, 2017. február 8.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetõje
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