Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Öt és fél év után másodszor mentették fel a rendõri brutalitás áldozatává vált
nemzeti jogvédõt
2018. február 12.

Öt és fél évvel az események után másodszor is felmentette az elsõ fokon eljáró bíróság azt a nemzeti jogvédõt, akire
2012. július 7-én a Kossuth téren egyenruhások rontottak, földre rántottak, súlyosan bántalmaztak, majd bilincsbe
vertek, elõállítottak, a kezében tartott mozgógép rögzítésére is alkalmas fényképezõgépét pedig elvették, az azon lévõ
bizonyítékokat letörölték.

Kürti Zoltánnal aznap este a Gyorskocsi utcában a rendörök közölték, hogy szabadon távozhat, õ viszont maradt és
feljelentést tett a rendõrök ellen. Ezt az eljárást hamar megszüntették, majd 14 (!) hónappal késõbb hivatalos személy
elleni erõszakkal gyanúsították meg Zoltánt. 2016-ban már egyszer felmentették elsõ fokon, de a másodfokú bíróság
indokolási és tényállás feltárási hiányosságok miatt új eljárást rendelt el. A mostani felmentõ ítélet már ezt
követõen született 2018. január 18-án. A védelmet ezúttal is dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédõ
Szolgálat ügyvezetõje látta el.

A Polt Péter vezette ügyészség által irányított nyomozások között is minden bizonnyal ritkán fordul elõ, hogy egy
büntetõeljárás kapcsán akták csúsznak össze a hatóságnál, videofelvételek "törlõdnek" önmaguktól, amelynek
következtében perdöntõ - a terhelt ártatlanságát igazoló - bizonyítékok semmisülnek meg. Ebben az esetben ez történt,
ahogy az is kijelenthetõ, hogy az ügyészség a vonatkozó garanciális jogszabályok durva megszegésével, koncepciós
jelleggel és megtorló célzattal járt el. A vád alapjául szolgáló hamis jelentést jegyzõ négy rendõr közül három fõ az
eseményeket követõen röviddel távozott a rendõrség soraiból, közülük ketten már két hónappal az elõállítás után "nem
emlékeztek" arra, amit a hamis tartalmú jelentésben kézjegyükkel elláttak.

Az ügy bár semmilyen szakaszában nem volt vádképes, ám a dr. Nerpel Zsolt ügyész által képviselt ügyészség
annak ellenére is kitart a végsõkig, hogy a vád a bíróság által lefolytatott nyomozás során megsemmisült, annak
minden pontja szét lett zúzva.

A nemzeti jogvédõk várják a jogerõs felmentõ ítélet mielõbbi megszületését, hogy az elszenvedett jogsértések
elkövetõivel szemben megtehessék a szükséges lépéseket az igazságosság megbillent egyensúlyának
helyreállítása érdekében.
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