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A Szegedi Törvényszék 2018. március 14-én a megismételt I. fokú eljárásban
határzár  tömegzavargás  résztvevőjeként  elkövetett  tiltott  átlépése  és
társtettesként  elkövetett  terrorcselekmény  bűntettében  mondta  ki  bűnösnek
Ahmed H.-t.  Ezért a vádlottat 7 év fegyház-büntetésre ítélte úgy, hogy a férfi
legkorábban  a  büntetés  kétharmadának  letöltése  után  bocsátható  feltételes
szabadságra. Egyben a törvényszék vádlottat tíz évre kiutasította Magyarország
területéről. 
Az  ítélet  ellen  az  ügyész  súlyosításért,  hosszabb  tartamú  szabadságvesztés
büntetés kiszabását indítványozva, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése
érdekében  nyújtott  be  fellebbezést.  Így  került  az  ügy  a  Szegedi  Ítélőtáblára,
amely szeptember 20-án reggel 9 órától kezdi a tárgyalást.  
Aznap határozathirdetés várható. 

A tárgyalás előzményeiről 

2015.  szeptember  16-án  zavargás  támadt  a  röszkei  határállomásnál.  Az
ügyészség  szerint  Ahmed  H.  erőszakkal  próbálta  a  rendőrséget  arra
kényszeríteni, hogy engedjék be a feltorlódott migránsok tömegét. A Cipruson
élő szír állampolgárt 2016 novemberében a Szegedi Törvényszék határzár tiltott
átlépése  és  terrorcselekmény  bűntettében  mondta  ki  bűnösnek,  és  ezért  őt  –
halmazati  büntetésül  – 10 év fegyházra és Magyarország területéről  végleges
hatállyal történő kiutasításra ítélte. 

xxx
2017.  június  15-én a  Szegedi  Ítélőtábla  I.  fokon kimondott  ítéletet  hatályon
kívül helyezte, és a Szegedi Törvényszéket új eljárás lebonyolításra kötelezte.
Az  ítélőtábla  elrendelte  azt  is,  hogy  az  új  eljárás  során  az  ügyet  a  Szegedi
Törvényszék egy másik tanácsa tárgyalja..
A végzés indoklásában elhangzott: a hatályon kívül helyezésre azért kerül sor,
mert az I. fokú bíróság az indoklási kötelezettségének nem tett teljes mértékben
eleget.  Így  például  nem  indokolta  meg,  hogy  az  ügy  minősítését  lényeges
befolyásoló  egyes  tanúvallomásokat  miért  fogadott  el,  másokat  pedig  miért
vetett  el  a  tényállás  megállapítása  során.  Ezen  indoklási  kötelezettség
elmulasztása miatt az I. fokú ítélet érdemi felülvizsgálatra II. fokon alkalmatlan,
az ügy minden összefüggésének feltárása csak egy új eljárás lefolytatása során
lehetséges.
Az  ítélőtábla  a  vádlott  előzetes  letartóztatását  –  tekintettel  a  szökés,  illetve
elrejtőzés veszélyére – fenntartotta. 



FELHÍVJUK A SAJTÓ FIGYELMÉT, HOGY A TÁRGYALÁSON CSAK
AZOK  A  MÉDIUMOK  VEHETNEK  RÉSZT,  AKIK  ELŐZETESEN
REGISZTRÁLTATTÁK  MAGUKAT.  ENNEK  HATÁRIDEJE  –  MINT
AZT TÖBBSZÖR IS KÖZZÉTETTÜK –  SZEPTEMBER 14-E, 12 ÓRA. 
EDDIG MÁR 15 SZERKESZTŐSÉG SIKERESEN REGISZTRÁLTATTA
MAGÁT.  A  NAGY  ÉRDEKLŐDÉSRE  VALÓ  TEKINTETTEL  A
JELENTKEZÉS  HATÁRIDEJÉT  SZEPTEMBER  17-E  HÉTFŐ  14
ÓRÁRA MÓDOSÍTJUK.
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