
Perek, ítélet, kártérítések

Bűnügyi eljárás elkezdése Fleckhammer Ottó alperes ellen:  2016.10.14.
Elhalasztott tárgyalások időpontjai: 2017.06.26., 2017.09.11., 2017.10.16., 
2017.11.20., 2018.01.15., 2018.02.05., 2018.03.05., 2018.04.16., 2018.06.04., 
2018.08.20., 2018.09.10., 2018.10.08., 2018.11.05., 2018.12.03., 2019.01.21., 
2019.01.28., 2019.03.04., 2019.04.08., 2019.04.22., 2019.05.20., 2019.06.10., 
2019.07.29., 2019.08.19., 2019.09.09., 2019.09.20., 2019.09.27., 2019.10.14., 
2019.10.28., 2019.11.11., 2019.11.18., 2019.12.02., 2019.12.16., 2019.12.20.
A tárgyalásokat formai okokra hivatkozva halasztották el 33-szor.
Ítélethirdetés (alapfokon): 2019.12.23.; 2 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetés 
Fleckhammer Ottó részére és több mint 1 millió lej kártérítés (mind a sérült feleknek, a 
tanúnak, mindpedig a bírósági illetékek végett). Az ítélet végrehajtását 4 év 4 hónap pró-
baidőre felfüggesztették. Fleckhammer Ottó 2020.01.07-én megfellebbezte az ítéletet.
A bírságok mértéke: 300.000 lej (fejenként) a három felperes, az elhunyt családtag-
jai részére (erkölcsi kártérítés címen), 95.593,42 lej a Szeben megyei rendőrségnek, 
7.000 lej a legelső műszaki szakértői díjért, további 2.904,51 lej (egyenként) három 
másik műszaki szakértőnek, 2.048,68 lej a perben tanúskodó moldovai állampolgár-
nak és 9.620 lej eljárási költség.
A perben résztvevő hozzátartozók (Gancea Virgil, Gangea Ana, Gangea Virgil Sorin) 
is fellebbezést nyújtottak be (2020.01.17.), illetve a Szeben megyei mentőszolgálat 
is, mert első fokon nem ítélték meg az általuk kért összeget (2020.01.16.)
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Lecserélték az ügyészt
Visszavont bizonyítási kérelem

• Nyolc év után is csak az elsőfokú eljáráson van túl az igazságszolgáltatás. De 
nem csak az igen elhúzódó eljárás ideje miatt voltak fenntartásai az ügyben – le-
cseréléséig – eljáró ügyésznek (Ispas Angela-Bianca), hanem amiatt is kételyei 
voltak, hogy a bírósági perben nem az igazság kiderítése, hanem egy/a bűnös ki- 
vagy megtalálása volt a fontosabb, bármilyen áron.

S Z Ő K E  L Á S Z L Ó

A nnak ellenére nyújtott be a bí-
rósághoz három pontba össze-
foglalt bizonyítási kérelmet az 

ügyésznő, hogy ő a hasonló eljárások 
során nem az alperest/vádlottat, tehát 
nem Fleckhammer Ottót képviselte. De az 
elhunyt rendőr hozzátartozóinak érdeke-
it sem. Az ügyésznő bizonyítási kérelmét 
azzal indokolta, hogy ebben az eljárás-
ban sérülhetett az igazság kiderítésének 
szándéka, annyira fontos volt bűnbakot 
találni. És első fokon ez sikerült is a bíró-
ságnak – derül ki az ítéletből.

A bizonyítási kérelmet, miután elvették 
az ügyet az azt megfogalmazó ügyésznőtől, 
az ügyészség visszavonta, tehát a bíróság-
nak nem kellett a kérelemben megfogal-
mazott kifogások, kérések bizonyításával 
foglalkoznia. Annak ellenére vonta vissza 
az ügyészség, hogy – Fleckhammer Ottó és 
ügyvédjei szerint – erre nincs is jogszabály 
szerinti lehetőség: nem lehet csak úgy visz-
szavonni egy már benyújtott kérelmet egy 

eljárás során. De ebben az esetben mégis 
megtörténhetett. Miért?

De nézzük, hogy a cikkhez fotókópi-
ákban is mellékelt kérelemben miknek a 
bizonyítását is kérte (volna) az illetékes 
ügyésznő, Ispas Angela-Bianca.

Kéri, hogy a nyomozásban eljáró ha-
tóság mellékelje a TIR-t vezető moldáviai 
állampolgár, mint tanú beidézését igazoló 
dokumentumot, ugyanis a dossziéban két 
nyilatkozata is szerepel nevezettnek, de 
nem világos, hogy miként született a má-
sodik változat. Ráadásul a másodikból, 
az ún. tanúvallomásból kikerültek olyan 
információk (pl, hogy milyen távolságra 
volt az Audi az ütközés helyszínétől), ami 
lényegi információ annak megítéléséhez, 
hogy miként is történhetett a baleset. 
Ugyanakkor a cirillbetűs írásos nyilatko-
zatot ugyanaz a rendőr vette fel és fordí-
totta le. Felmerül annak a gyanúja – fo-
galmaz az ügyésznő –, hogy valójában a 
bűnügyi eljárás megkezdése előtt készült 
a tanúvallomás, azaz a nyilatkozatot átve-
zették a tanúvallomásokhoz használt for-
manyomtatványra (az eljárás megkezdése 
előtt!), hogy az majd bizonyítékként szol-

gálhasson a bírósági eljárásban. A sima 
kézírásos nyilatkozat ugyanis nem hasz-
nálható bizonyítékként, mert nem jár vele 
az ún. igazmondási kötelezettség, utóbbi 
csak egy hivatalos eljárásban lefolytatott 
tanúmeghallgatáskor keletkezik.

Kéri továbbá, hogy csatolják a jelenle-
gi ügyhöz annak a 190/P/2012-es ügyész-
ségi eljárásnak dokumentumait, melyben 
a bűnügyi eljárás megszüntetését kezde-
ményezték, ugyanis a bűnösség megál-
lapításához szerepelhetnek olyan bizo-
nyítékok abban, melyek ismerete fontos 
lehet ebben az eljárásban.

Az ügyésznő ugyanakkor kéri egy új 
szakértői vizsgálat lefolytatását, mely vizs-
gálná a vádlott változatát azzal összefü-
gésben, amit a TIR-t vezető sofőr tanúval-
lomása tartalmaz. A harmadik szakértői 
vizsgálat szerzői ugyanis azt állítják, hogy 
technikailag elképzelhetetlen az az előzés, 
mely – a vádlott, azaz Fleckhammer Ottó 
szerint – a baleset oka lehetett. Mind a vád-
lott, mind az első szakértői tanulmány állí-
tása szerint, az előtte haladó világos színű 
autó (az 5. oldalon látható ábrán a 3-sal 
jelzett jármű) kezdett – amúgy szabályos 
– előzésbe, s a szembejövő sávban szintén 
előző rendőr attól ijedt meg és kezdett fé-
kezni, ami aztán a balesethez vezetett.

A harmadik szakértői vizsgálat azon 
megállapítását, hogy a szóban forgó elő-
zésre technikailag nem lett volna képes a 
vádlott autója előtt haladó ismeretlen típusú 
jármű, az ügyésznő véleménye szerint nem 
állja meg a helyét, mert ő legalább 209 olyan 
típusú autót talált, ami képes a baleset kö-
rülményeinek megfelelő sebességgel, a vád-
lott változatát igazoló módon előzni.  

A későbbiekben felettesei által visz-
szavont bizonyítási kérelmében arra is 
felhívja a bíróság fi gyelmét az ügyész-
nő, hogy a nyolc éve folyó eljárás felveti 
a méltányos igazságügyi eljáráshoz való 
jog sérülését is mind az áldozat hozzátar-
tozói, mind a vádlott esetében.

A fentiekre azonban nem születtek 
válaszok, ugyanis a kérelmet az ügyész-
ség visszavonta, így az elsőfokú bírósági 
eljárásban nem is foglalkoztak érdemben 
ezekkel a kérdésekkel.

Az vádlott, F. Ottó autóját szinte azonnal elvontatta 
a rendőrség egy kis autószerelő műhelybe. 
A mezőn fekvő autó „zavarta a forgalmat” 
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