Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Másodfokon felmentették Póka Lászlót és társát a "tégla" ügyben
2017. június 29.

- Nemzeti Jogvédõ Szolgálat közleménye (2017. június 28.)

A Budapest Környéki Törvényszék 2017. június 27-én hozott másodfokú végzésében bûncselekmény hiányában
felmentette Póka Lászlót, a Nem adom a házamat Mozgalom vezetõjét és Fehér Nándort, a Nem adom a házamat
Mozgalom aktivistáját közveszéllyel fenyegetés bûntette miatt emelt vád alól, akik védelmét dr. Gaudi-Nagy Tamás
ügyvéd, a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat ügyvezetõje látja el.

A másodfokú ítélet indokolása

A felmentettek nyilatkozatai.

Védõi nyilatkozat.

2013. decemberében devizahitel károsultakért tartott figyelemfelkeltõ akció keretében hat szigetszentmiklósi bankfióknál
egy-egy téglaszínû papírba csomagolt fahasáb került elhelyezésre amelyre azt írták fel: &ldquo;Elég volt a
kifosztásból&rdquo;, illetve &ldquo;Fordíts!&rdquo;. A csomag túloldalán Petõfi Sándor: Feltámadott a tenger c. verse
volt olvasható, illetve az a felhívás, hogy ezt a költeményt másnap olvassák fel az érintett bankfiókban. A biztonságiak, a
bankok, a rendõrség és az ügyészség túlreagálták az ügyet, és mindez arra vezetett, hogy az akció miatt vádat
emeltek Póka László és Fehér Nándor ellen közveszéllyel fenyegetés bûntette miatt, amelyet a törvény 3 éves
szabadságvesztés büntetéssel rendel sújtani.

A Ráckevei Járásbíróság 2017. február 21-én elsõ fokon hat rendbeli közveszéllyel fenyegetés bûntettében bûnösnek
találta Póka Lászlóékat és személyenként 300 óra fizikai munkakörben teljesítendõ közérdekû munkára kötelezte õket. Errõl
szóló közleményünk itt olvasható

Az ügyészség az elsõfokú ítéletet tudomásul vette, de a vádlottak és a védelem fellebbezést jelentettek be. A
Budapest Környéki Törvényszék dr. Stubeczky Sarolta bíró által vezetett 3 tagú tanácsa mindenben osztotta vádlottak
és védelem álláspontját és ezért felmentette Póka Lászlóékat. A felmentés indokául az szolgált, hogy közveszéllyel
járó esemény bekövetkezésének fenyegetõ látszatát senki nem keltette ebben a konkrét ügyben, mivel ehhez a törvény
közvetlen, konkrét és reális veszéllyel járó magatartást követel meg, tehát nyilvánvalóan robbanó-szerkezetnek látszó
tárgy elhelyezésére lett volna szükség. Az elhelyezett tárgyak nem ilyenek voltak, azok üzenetet hordoztak és nem
keltettek közveszéllyel járó esemény bekövetkezésével fenyegetõ látszatot. "Ez nagyon gyenge ahhoz, hogy ezt ilyen
komoly bûncselekménynek nevezzük"- fogalmazott indokolásában a tanács elnöke.

A külsõ megjelenés, elhelyezés körülményei éppenséggel a vélemény-nyilvánítási akció jelleget erõsítették, amelyet a
becsapott devizahitel károsultak érdekében fejtettek ki Póka Lászlóék. A bíróság kimondta, hogy vélemény-nyilvánítási
akcióról van szó, amely alapjog gyakorlásnak minõsül, amelyet a büntetõjog eszközével nem lehet szankcionálni.

Az érintett bankok túlreagálását követõen nem szabadott volna a nyomozóhatóságnak, illetve az elsõfokú bíróságnak
ilyen következményekkel sújtania az aktivistákat.

A deviza-károsult aktivisták tudomásul vették a felmentõ ítéletet, az ügyészség még fellebbezéssel élhet, miután
egymással ellentétes ítéletek születtek, így harmadfokú eljárásra is sor kerülhet, bár a egy ilyen fellebbezés
nyilvánvalóan megalapozatlan lenne.

Fontos rámutatni, hogy a szabadságjogi alapjogok gyakorlóival szemben a büntetõjogi eszközök érvényesítésekor a lehetõ
legmegszorítóbb értelmezés elve alapján kell eljárni, és ebben az esetben a másodfokú bíróság ezt az elvet helyesen
alkalmazta, miután nyilvánvaló, hogy nem volt szó robbanó-szerkezet meggyõzõ látszatát keltõ eszközök elhelyezésérõl.
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Póka László markáns kijelentései miatt korábban terrorcselekménnyel való fenyegetés bûntette miatt is indítottak
büntetõeljárást, amelyben végül jogerõsen felmentették, de számos más szabálysértési és büntetõeljárás is folyik
aktivista tevékenység miatt vele és társaival szemben.

Sajnálatos, hogy a deviza-károsultak ügyében a "forintosítás" nem adott igazi megoldást, az árfolyam-különbözet
tisztességtelen profitja a bankoknál maradt. A mozgalmárok célja egy olyan tisztességes megoldás, amelyben a
forintosítás a felvételkori árfolyamon történik meg, kártérítést kapnak a károsultak a szenvedésekért, illetve a
felelõsöket elszámoltatják, megtorlás helyett tehát tisztességes megoldásra van szükség.
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