Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Tíz év után harcolt ki jogerõsen jóvátételt 2006 õszi rendõrterror miatt Dukán Dániel
2017. február 17.

Vajon miért tartott ennyi ideig a 2006 õszi rendõrterror egyik ikonikus áldozata, Dukán Dániel jóvátétele? Miért kellett
a semmisségi törvény ellenére, sõt az alapján megsemmisített elítélésû Dánielnek perelnie a rendõrséget, a 35 nap
elõzetest elrendelõ bíróságot és azt végrehajtó börtönöket annak ellenére, 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? Miért nem csak Dániel ügyérõl szól ez az ítélet? Erre is választ ad Almási Lajos filmje,
amelyben Dukán Dániel és ügyvédje, dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat ügyvezetõje értékelik a
nemrég született jogerõs ítéleteket.

A Fõvárosi Ítélõtábla jogerõs ítéletével 2017. február 9-én az elsõ fokon megítélt egymillióról kétmillióra emelte Dukán
Dániel 2006 õszi jogsértett meghurcolásai miatti, Fõvárosi Törvényszék és büntetés-végrehajtási szervek elleni nem
vagyoni kártérítési igényét.

A Hír Tv tudósítása itt látható.

A börtönök elévülés miatt megúszták, az elõzetest elrendelõ Fõvárosi Törvényszék köteles a kamatokkal együtt összesen 3 millió
forint összeg megfizetésére, amiért az akkor még egyetemre járó Dánielt elõzetes letartóztatásba helyezte és amely
gyorsított eljárás ítélte el. De az igazi felelõsök hol maradnak? Õk is megúszták: ld. Gergényiék minapi felháborító
ítélete...

Dukán Dániel 2006. õszi meghurcolásának mérlege: közel 40 nap õrizet és elõzetes letartóztatás, verés, rúgás,
megalázás, justizmord, megváltozott életpálya. Hiába került megsemmisítésre koncepciós elítélése (elsõ fokon 2 és
fél év letöltendõ, másodfokon 2 év felfüggesztett börtön + 4 év pártfogó felügyelet) 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 bántalmazó rendõröket felmentették...

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 2006 õszi tömegoszlatásokkal összefüggõ elítélések orvoslásáról szóló 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;

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 még mindig elmarad, illetve a büntetésvégrehajtási szervek is helyt kell álljanak az elõzetes letartóztatásban átélt szenvedésekért. Emiatt várhatóan
felülvizsgálati kérelemmel él a jogsértett és végsõ soron az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul.

Soha nem engedünk a 2006 õszi igazságtételbõl!

Köszönet Dánielnek, amiért példamutatóan hosszú évek óta kiáll az igazságtételért!
http://nja.hu
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