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Tárgyalások sorozata

Ezt követte több mint harminc tárgya-
lás Szelistyén. Az egyik tárgyaláson 
megjelent a moldáviai sofőr, Sandul 
Oleg, akinek a TIR-jéhez nekiütközött a 
Logan. Megemlíteném, hogy a baleset 
napján nem emlékezett, hogy az a ko-
csi, amelyik a mezőn fel van borulva 
ugyanaz-e, mint amelyik előzött. De 8 
év után elhozták, és emlékezett tisz-
tán, hogy egy Audi előzött. A sofőr azt 
állította a tárgyaláson, hogy az Audi 
sofőrje egy kocsisorból jött ki előzni. 
De, kérdem én, ha ez igaz, akkor renge-
teg tanú kellene legyen. Ez a sofőr volt 
az egyik fő tanúja az ügynek ugyanis 
ő látta a balesetet. Másik érdekesség, 
hogy az utolsó szakértői véleményben 
nincs egy vázlat se, hogy hogyan tör-
tént az egész esemény.

Ekkor már én is szakértőket fogad-
tam – expert consultant –, egy barssói 
egyetemi tanárt, aki 40 évig volt pro-
fesszor a brassói műszaki egyetemen. 
A professzor kiszámolta, hogy én mini-
mum 180 méterre voltam amikor a vész-
helyzetet észlelte a rendőr – moment 
sesizare pericol –, ezt tudományosan 
be is bizonyította. Másik számítások 
szerint kb. 230 méterre lehettem. Persze 
a bírósági tárgyaláson ezt nem vették 
fi gyelembe. A három bukaresti szakértő 
arra hivatkozott, hogy a dossziéban le-
vő dokumentumok alapján nem tudják 
megállapítani az Audi és a Logan pon-
tos helyzetét a vészhelyzet előálltakor.

Az érdekes az, ha jövök én az autóm-
mal, és megijesztem a Logan sofőrjét, 
aki megkapja a kormányt, nekiütközik 
a nagykocsi oldalának, amelyről majd 
visszapattan, akkor, hogy tud összeüt-
közni az én kocsimmal? Erre és ilyen 
egyszerű kérdésekre sem válaszoltak a 
tárgyaláson.

Szintén előkerült egy másik érde-
kesség öt év nyomozás után, vagyis a 
vádirat utolsó bekezdésében, ahol a bi-
zonyítékokat sorolták fel, hogy a rendőr 
autójában volt radarkazetta. Mi nem is 
tudtunk addig róla.

Két ügyvédem van, sokat gondol-
kodtunk azon, hogy tudnak-e olyan 
kombinációt kihozni/rátenni, manipu-
lálni, ami engem hozna ki hibásnak. 
Végül kértük a tárgyaláson a kazetta 
lejátszását, nem tudtuk mi van rajta, a 
vádiratban sem szerepelt sehol, hogy mi 
van a felvételen. E miatt, persze, négy-
szer-ötször halasztották a tárgyalást 
arra hivatkozva, hogy nincs megfelelő 
gép és szakember, aki le tudná játszani 
a felvételt. Az egyik tárgyalásra végül 
jött egy szebeni rendőr, aki lejátszotta 
a felvételt. A videó első felében jól lát-
szik, hogy megjelenik a moldáviai rend-
számú nagykocsi és a Logan elindul 
utána, megy valamennyit utána. Aztán 
egyszer csak eltűnik a kép, a baleset 
előtt kb. 30 másodperccel. Letörölték. 
Kértük, hogy egy szakértői laborba ele-
mezzék ki a hattérinformációkat, ami a 
kazettán szerepel, például, hogy hány-
szor volt megnézve, de a bíróság elutasí-
totta ezt a kérést. Arra hivatkozva, hogy 
a rendőrség költséghatékonyság miatt 
egy kazettát többször használ, vagyis 
rávesznek több felvételt. Ez is érdekes 
volt, ugyanis mindenki tudja, hogy arra 
a kazettára senki sem fog rávenni sem-
mit, amelyiken különleges események 
láthatók. Az ügyvédjük és az ügyésznő 
is ezzel védekezett. E mellett az is érde-
kes, hogy a letörölt rész után a videón 
jól látszik, hogy egy baleset előtti dá-
tummal regisztrált felvétel indul el...

Feltevődik a kérdés, hogy a rendőr 
szolgálatot teljesített-e abban az idő-
szakban, igaz ez nem befolyásolja az 
események történését.

Az ügyvédem kérdésére a szebeni 
rendőrség nagyon későre válaszolt, há-
rom terminus után küldték a program-
ból kinyomtatott táblázatban megszer-
kesztve a 2011. október havi radarozás 
programját, amelynek a végére írószer-
rel volt felírva, hogy Gancea Lucian – 
Săliște. Tehát az állították, hogy szol-
gálatban volt a rendőr. Az utolsó előtti 
tárgyaláson az ügyésznő azt állította, 
hogy dossziékat vitt az ügyészségre 
Szelistyére. Ugyanis rendőrautóval volt, 
és kihágást követett el az áldozat, ha el-
vette a rendőrautót és elment radarozni 
munkaidőn kívül. Az is érdekes, hogy 

egyedül utazott az autóban, pedig ra-
darozáshoz minimum két személy kell.

A másik érdekesség, hogy az áldo-
zat, amikor kirepült az autóból, kirepült 
vele együtt a cipőjéből pénz, hajtási jo-
gosítvány, boríték, stb. –  ez is megvan 
a rendőrségi képeken –, a  cipő belsejé-
ben, ha ránagyítunk, látszik, hogy kül-
földi bankjegy is található benne, habár 
egy sincs a cipője mellé kirakva a képe-
ken, mint bizonyíték.

Igaz, ennek semmi köze a baleset-
hez, de ha pszichés szempontból vizs-
gáljuk az ügyet, akkor akár ez is befo-
lyásolhatta.

Igaz, minket is megvádoltak azzal, 
hogy az ügyvédem hogy képes ilyent 
felhozni, hisz egy elhunyt 34 éves fi a-
talember autóbalesetének körülményeit 
vizsgálják.

Koronatanú 
ellentmondó nyilatkozatai

A moldáviai nagykocsi vezetőjét kihall-
gatták a baleset napján, amikor azt állí-
totta, hogy nem tudja pontosan, hogy az 
előzési manővert kezdeményező világos 
színű autó ugyanaz-e, mint a felborult 
autó. 8 év után a tárgyaláson viszont 
azt nyilatkozta, hogy tisztán emlékszik, 
hogy ugyanaz az autó volt, vagyis én.

Ügyésznő lecserélése

Az ügyésznő, amelyik alapfokon ki 
volt jelölve a perre, kellemetlen kérdé-
seket tett fel a rendőrrel kapcsolatban, 
valamint a kamionos kihallgatásával 
kapcsolatban, emellett kérvényezett 
egy újabb szakvéleményt. Nem hagy-
ták jóvá neki, és ítélethirdetés előtt le-
cserélték, vagyis áthelyezték máshova. 
Az eltanácsolt ügyésznő az újabb szak-
vélemény kérését leadta bíróságra, de 
az ügyésznő főnöke ezeket a kéréseket 
visszavonta.

Elévülési idő

Elévülési idő az én esetemben 8 év len-
ne, október 12-én telt volna ki, a törvény 
szerint ekkor megszűnik a bűnügyi fe-
lelősségre vonhatóság, ha addig nem si-

került. Az én esetembe azt nyilatkoz-
ták, hogy a megszakítások miatt az én 
esetemben még nem járt le a 8 év.

Végezetül, az alapfokú tárgyalá-
son a bíróság csak a három bukaresti 
szakértői véleményt vette fi gyelembe, 
ami azt állapította meg, hogy az Audi 
előzött, és a középső sávon volt. Hiá-
ba, hogy ez ellentmond az azelőtti két 
szakértői vizsgálatnak. (Az egyiknek 
teljesen, a másiknak félig-meddig.) Így 
az alapfokú bíróság döntése értelmében 
2-7 évig terjedő börtönbüntetésre, 2 év és 
4 hónap felfüggesztettre, és több mint 
egy millió lejes anyagi kár megtérítésé-
re ítéltek. Persze, a biztosító csak akkor 
fi zet a károsult családjának, ha bebizo-
nyosodik, hogy én vagyok a hibás.

Szerintem ő volt a hibás, mivel én 
szabályosan közlekedem, az előttem 
előző személy is szabályosan előzött, 
helye is volt megelőzni az előtte hala-
dó autót, ezért nem hagyom annyiban 
és fellebbezek a bíróságon.
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