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2006: megverték, megalázták, a bv-seket pedig el sem marasztalják
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(A Hír Tv korrekt tudósítása Dukán Dániel 2006 õszi elõzetes letartóztatása miatti február 9-i ítéletrõl, saját összefoglalót
rövidesen közzéteszem - GNT)

Egymillióról kétmillió forintra emelte a kártérítés összegét Dukán Dániel ügyében a Fõvárosi Ítélõtábla. A férfi a 2006.
õszi brutális rendõrségi fellépés miatt követelt eredetileg hét és fél millió forintot.

A gyurcsányi öszödi beszéd kiszivárogtatása utáni tiltakozások idején százakat bántalmaztak és ítéltek el
jogszerûtlenül. Dukán Dánielt is a fõvárosban állították elõ 2006. szeptember 19-én, amikor egy szórakozóhelyrõl tartott
hazafelé. Gyorsított eljárásban, két hét alatt letöltendõ börtönt kapott, de a döntést végül 2013 novemberében semmisnek
mondták ki. A meghurcolt egyetemista azóta perel. Hét és fél millió forintos kártérítést követel.

Az egymillió forintot kettõmillió forintra felemeli &ndash; közölte a csütörtöki tárgyaláson Világhyné Böcskei Terézia
tanácselnök. Vagyis a Fõvárosi Ítélõtábla jogerõs döntéssel megemelte az elsõfokú bíróság által odaítélt összeget.

&bdquo;Azt kell mondjam, hogy az eddigi folyamatos kudarcok és csalódások után mind az igazságszolgáltatásban,
mind azokban a bírókban, akik a perekben ítélkeztek, azért némi javulást véltem felfedezni. Ahogy az indoklásban is
nagyjából racionális érvelést hallottunk. Viszont az összegszerûség tekintetében el lehet dönteni, mennyire jogos az,
hogy valaki nyolc óráért mondjuk egymilliót kap, tizenegy napos fogva tartásért 1,6-et, nekem pedig harmincöt napért,
brutális körülmények között, tíz év után kettõt. Talán itt az arányosság nem állta meg a helyét&rdquo; &ndash;
nyilatkozta Dukán Dániel.

Ügyvédje, Gaudi-Nagy Tamás azt mondja, hiába fogadták el a semmisségi törvényt a 2010-es kormányváltás után,
az ügyfelének ez nem jelent megoldást.

&bdquo;A bíróság kifejezetten azt mondta, hogy a kártérítést megállapító rész, a jóvátételi rész tévesen vagy
pontatlanul került megfogalmazásra. Hozzáteszem: én ezt annak idején országgyûlési képviselõként kritizáltam is,
szerettem volna pontosabb megfogalmazást, így most ennek nyomán a büntetés-végrehajtási intézetek, ahol szörnyû
dolgokat kellett átélnie Dukán Dánielnek, mentesültek a felelõsség alól. De nem adjuk fel, és megpróbáljuk folytatni. A
rendõrséggel szembeni ügyet is elvisszük a Kúria elé&rdquo; &ndash; nyilatkozta Gaudi-Nagy Tamás, Dukán ügyvédje.

Ha ott sem érnek célt, az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak.

Videó itt.
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