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Ügy: devizahitel-ugyeszi-csalas-140511

A devizahitel csalással károkozók kártérítési felelőssége a hazai törvények által az
ügyészeknek megengedett csalások miatt bizonyíthatatlan a polgári bíróságon.

Miért nem hajlandó vádat emelni az ügyészség azok ellen a banki alkalmazottak és közjegyzők
ellen, akik - a hitelezők haszna érdekében – félrevezették a devizahitel lehetséges árfolyam
változási mértékéről a devizahitel felvételre rábeszélt embereket? Miért csak akkor számít
csalásnak a csalás, ha az ügyész is hajlandó csalásnak nevezni? Például bebeszélték a banki
alkalmazottak egy okl. agrármérnök, rádió- és tv műsorszerkesztő újságíró barátomnak és a
pénzügyi ellenőrzéssel foglalkozó testvérének, hogy legfeljebb 10%-kal nőhet a devizahitel
törlesztő részlete az árfolyam változások következtében. Ha azt közlik, hogy esetleg ennél
sokkal többel, biztosan nem vették volna igénybe a „kedvezményes devizahitelt”. A tényleges
kockázat mértékének az elhallgatása is csalás. Az is csalás, hogy ezt a csalást, a banki
haszonszerzési céllal elkövetett megtévesztést az ügyészek „nem bűncselekménynek”
hazudják. Az is csalás, hogy ezzel hamis igazolást adnak a bankos és a közjegyző csalóknak
arról, hogy a csalásukkal nem követtek el bűncselekmény. Ezután hiába bizonygatják a
károsultak a polgári bíróságon a csaló ügyész által a „nem bűnösségüket” igazolással
felfegyverzett csaló bankosokkal és közjegyzőkkel szemben, hogy azok becsapták őket. Miután
az ügyész azt hazudta, hogy nem történt bűncselekmény, a kárelőidéző tényleges fő okot, a
csalást, megtévesztést a polgári bíróság már nem veszi figyelembe, foglalkozni sem hajlandók
vele. Az ügyészek részére a hazai törvények (és „joghézagaik”) által lehetővé tett csalások és
az ügyészség vezetői által ezek elkövetőit nem büntetés joggal visszaélési hivatali
bűncselekmény is, olyan, amiben a kormány és a legfőbb ügyész is bűnös. Az ügyészek csalásai
megengedésével tudatosan megakadályozzák, hogy a polgári bíróságok kártalaníthassák a
devizahitellel becsapott embereket?!
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