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A jogállamiság veszélyeztetésével vádolják a kormánykoalíció politikusai az államfőt

Klaus Johannis államfő a jogál-
lamiságot veszélyezteti – jelen-
tette ki tegnap Tudorel Toader 

igazságügy-miniszter annak kap-
csán, hogy az államfő halogatja az 
alkotmánybíróság ítéletének gya-
korlatba ültetését, amely arra kötele-
zi, hogy menessze az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyosztály (DNA) fő-
ügyészét, Laura Codruţa Kövesit. 
A miniszter leszögezte: amit az ál-
lamfő művel, az a legveszélyesebb 
precedenst jelenti a jogállamiság 
számára, hiszen ez az első alkalom, 
hogy egy magas rangú állami vezető 
megkérdőjelezi az alkotmány, illetve 
egy alkotmánybírósági ítélet tiszte-
letben tartását és alkalmazását.

Eközben tegnap újabb szociálde-
mokrata politikus fenyegette meg 
felfüggesztéssel az államfőt arra az 
esetre, ha nem lenne hajlandó az 
alkotmánybíróság ítéletének meg-
felelően meneszteni tisztségéből a 
korrupcióellenes főügyészt. Florin 
Iordache, az igazságügyi törvények 
módosításával megbízott parlamen-
ti különbizottság elnöke leszögezte, 
ha az elnök nem tesz eleget a talá-
ros testület ítéletének, az okot adhat 
a felfüggesztésére. Hozzátette: egy-
előre kivárják az államfő által emlí-
tett „észszerű határidőt”, aztán dön-

tenek a PSD elnökségében. Előző es-
te Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi 
miniszter is leszögezte, ha az elnök 
nem váltja le Laura Codruţa Kövesit, 
az okot adhat a felfüggesztési eljárás-
ra. A tárcavezető kedd este a közszol-
gálati televíziónak nyilatkozva kemé-
nyen bírálta az államfőt, aki egy ked-
di nyilatkozatban arról beszélt: még 
van olvasnivalója az alkotmánybíró-
sági ítélet indoklásán, amely szerin-
te több kérdést vet fel, mint amennyit 
megválaszol. Johannis egyúttal cá-
folta a kormánypártok vádjait, misze-
rint létezne párhuzamos állam, ame-
lyet a korrupcióellenes ügyészség-
gel összefonódott titkosszolgálat mű-
ködtet a legitim módon megválasz-
tott politikusok félreállítására. Az el-
nök kijelentette: egyetlen állam léte-
zik, amelynek ő a képviselője.

Vasilescu ezt a kijelentést is bí-
rálta, mondván: XIV. Lajos óta a ci-
vilizált világban nem fordult olyan 
elő, hogy egy állami vezető azt 
mondja: „Az állam én vagyok.” Hoz-
zátette: az alkotmány sehol sem 
rögzíti, hogy az államfőnek bármi-
lyen szerepe lenne a főügyészek 
visszahívásában, csupán tudomá-
sul kell vennie a procedúrát. „Azt 
várjuk, hogy észszerű határidőn 
belül határozzon, és ha nem teszi 

meg, akkor döntünk. Románia ál-
lamfője felfüggeszthető, amennyi-
ben alkotmányt sért” – szögezte le a 
munkaügyi miniszter. Amúgy Liviu 
Dragnea pártelnök még vasárnap 
este leszögezte, ha Klaus Johannis 
nem hajtja végre az alkotmánybí-
róság ítéletét, „bármi megtörtén-
het”, így a felfüggesztés is. Niculae 
Bădălău PSD-s szenátor tegnap úgy 
vélekedett: az igazságügy-minisz-
ternek hivatalosan figyelmeztetnie 

kell az államfőt, és ha ezt követő-
en sem váltja le Kövesit, akkor fel-
jelentik.

Eközben az ellenzéki Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) képviselőházi 
frakcióvezetője, Raluca Turcan teg-
nap úgy vélekedett: ha Dragneáék va-
lóban felfüggesztenék a PNL éléről az 
államfői székbe került Johannist, az 
„államcsínynek” minősülne. 

BALOGH LEVENTE

Észak-Macedóniának hívják ezen-
túl az eddig Macedónia Volt Ju-
goszláv Köztársaság nevet viselő 
délszláv államot – jelentette be a 
Szkopje és Athén közötti történel-
mi megállapodás hírét Zoran Zaev 
macedón miniszterelnök kedden. 
A nevet azt követően kezdik el hi-
vatalosan is használni, miután a 
macedón és a görög parlament is 
ratifikálja az erről szóló megálla-
podást, valamint az ősszel meg-
tartandó népszavazáson is úgy 
szavaznak az állampolgá rok, hogy 
egyetértenek a megállapodással. 
Ezt követően az alkotmányt is mó-
dosítani fogják, hogy abban már az 
ország új neve szerepeljen, a válto-
zások várhatóan még az idén meg-
történnek. „Innen már nincs visz-
szaút, a megállapodás megszüle-
tett” – hangsúlyozta a macedón 
kormányfő, majd úgy folytatta: „itt 
az alkalom, amelyet bátran és me-
részen kell megragadni, csak ez a 

hazafias megoldás”. Mint mondta, 
a több mint két és fél évtizedes vi-
ta lezárása történelmi eredmény-
nek számít, a kompromisszumos 
megoldásnak köszönhetően a ma-
cedónok megőrizhetik nemzeti és 
kulturális identitásukat, nem kell 
lemondaniuk a macedón elneve-
zésről. Az általuk beszélt nyelvet 
ezentúl is macedónnak fogják hív-
ni, az állampolgárságnál pedig azt 
írja majd: macedón/Észak-Mace-
dónia állampolgára. Az ország ne-
ve mellett sehol nem lesz lábjegy-
zet vagy zárójeles megjegyzés, 
minden ország a saját nyelvére for-
dítva használhatja majd az Észak-
Macedónia, illetve az Észak-mace-
dón Köztársaság nevet. Ezt a ne-
vet pedig már minden szomszédos 
ország és a nemzetközi közösség 
is elismeri. Zoran Zaev megfogal-
mazása szerint a két és fél évtize-
des vita lezárása egyben azt is je-
lenti, hogy Szkopje többé nem lesz 

kirekesztett, nem lesz elvágva Eu-
rópa többi részétől, mint ahogyan 
eddig volt. Kiemelte, hogy a megál-
lapodással jelentős előrelépés tör-
tént az ország európai uniós és NA-
TO-csatlakozása szempontjából is. 
Ám az ellenzék és Gjorge Ivanov 
államfő nem ért egyet a névváltoz-
tatással.

Alekszisz Ciprasz görög kor-
mányfő elégedettségének adott 
hangot Macedónia új elnevezésé-
vel kapcsolatosan. „Ez egyértel-
mű különbséget tesz Görögország 
Makedónia tartománya és északi 
szomszédunk között, és véget vet 
az irredentizmusnak, amelyet je-
lenlegi alkotmányos megnevezé-
sük von maga után” – mondta, hoz-
zátéve: Macedónia így a jövőben 
sem emlegethet semmiféle kap-
csolatot Makedónia ókori görög ci-
vilizációjával. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Tudorel Toader igazságügy-miniszter szerint Klaus 

Johannis államfő veszélyes precedenst teremt a jogálla-

miságra nézve azzal, hogy nem hajlandó alávetni magát 

az alkotmánybíróság ítéletének.

Megállapodtak Macedónia átkereszteléséről

Bekérették a román külügyminisz-
tériumba Olekszandr Bankov uk-
rán nagykövetet, és felszólították Ki-
jevet: hagyjon fel a román kisebbség 
megfélemlítésével, miután kiderült, 
hogy az ukrán hatóságok hétfőn ál-
lamellenes tevékenység gyanúja mi-
att házkutatást hajtottak végre egy 
román kulturális szervezetnél – kö-
zölte kedd este a bukaresti külügyi 
tárca. A közlemény szerint a minisz-
térium egyik államtitkára további in-
formációkat kért a nagykövettől a 
cernăuţi-i Eudoxiu Hurmuzachi Kul-

turális Központban végrehajtott ház-
kutatás ügyében. „Ezen alkalomból 
a román fél hangsúlyozta annak fon-
tosságát, hogy az ukrán hatóságok 
szavatolják az ukrajnai román ki-
sebbséghez tartozó személyek joga-
it, és kerüljenek el minden olyan ak-
ciót, amely ezek megsértését jelen-
tené, vagy amelyek megfélemlítés-
ként értelmezhetők” – áll a külügyi 
közleményben. A Bucpress.eu beszá-
molója szerint az Ukrán Biztonsági 
Szolgálat (SZBU) hétfőn tartott ház-
kutatást a román kulturális intéz-

mény székházában, jelenleg pedig 
eljárást folytat a központ vezetői el-
len olyan eszközök birtoklása miatt, 
amelyek „az ország területi egységé-
nek megsértésére való felhívást” tar-
talmaznak. Az SZBU szerint ez nem 
más, mint egy Nagy-Románia-tér-
kép, amely Észak-Bukovinát is Ro-
mánia részeként ábrázolja, és amely 
egy Cernăuţi-ban megrendezett kul-
turális eseményen volt látható. Mint 
arról beszámoltunk, nem ez az első 
alkalom az elmúlt időszakban, hogy 
az ukrán hatóságok az országban ős-

honos közösség intézményeit zaklat-
ják. Múlt héten szeparatizmus gya-
núja miatt büntetőeljárást indítot-
tak az Egán Ede Kárpátaljai Gazda-
ságfejlesztési Központ Jótékonysági 
Alapítvány ellen. Az Egán Ede Gaz-
daságfejlesztési Programot 2016-ban 
indította a magyar állam és a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) a kárpátaljai magyar vállal-
kozások támogatása, a közösség gaz-
dasági helyzetének javítása céljából.

 B. L.

Módosuló büntetőeljárás

Elfogadta tegnap a szenátus a 
büntetőeljárási törvénykönyv 
módosítását. A Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) és a Liberálisok és 
Demokraták Szövetsége (ALDE) 
által kezdeményezett, az RMDSZ 
által is felvállalt tervezetet 74-en 
támogatták, 28-an ellene sza-
vaztak A feljelentés érvényessé-
gét és az ahhoz kapcsolódó ked-
vezményeket ahhoz kötik, hogy 
a feljelentő azt legtöbb hat hó-
nappal azután tegye meg, hogy 
tudomást szerzett a bűncselek-
ményről. A tervezetbe az is be-
került, hogy az ügyészségeknek 
automatikusan ejteniük kell a vá-
dat minden olyan bűnvádi eljá-
rásban, amelynél egy éven belül 
nem sikerült vádat emelniük. Az 
ellenzék szerint a kormánypárt-
ok korrupt politikusaik elszámol-
tatását próbálják akadályozni. A 
dokumentumról az alsóháznak is 
szavaznia kell.

Az ukrajnai románokat is zaklatják a kijevi hatóságok

Veszélyforrás? Toader szerint Johannis aláássa a jogállamiságot

Kövesi: egy „vádpont” 
elutasítva
Elutasította tegnap a bírák és ügyé-
szek szakmai tevékenységét fel-
ügyelő Legfelsőbb Igazságszolgál-
tatási Tanács (CSM) ügyészi részle-
ge a DNA főügyésze, Laura Codruţa 
Kövesi ellen fegyelmi vétségre hi-
vatkozva felmerült vádak egyikét. 
Eszerint egy olyan bírót nevezett ki 
egy ellenőrző testületbe, aki az ösz-
szeférhetetlenség állapotában volt. 
Kövesi ellen a CSM igazságügyi fel-
ügyelete kezdeményezett fegyel-
mi eljrást, többek között azért, 
mert nem jelent meg a 2009-es el-
nökválasztáson elkövetett állítóla-
gos visszaéléseket vizsgáló bizott-
ság ülésén.

Túszejtés Párizsban

Több személyt túszul ejtett egy fér-
fi kedd délután Párizsban, de a ha-
tóságok közbelépése nyomán az 
elkövetőt sikerült elfogni, és senki 
sem sérült meg. A túszejtő délután 
fél négykor pizzafutárként érke-
zett a Párizs X. kerületében találha-
tó Petites-Ecuries utca 45-ös szá-
mú házához, ahol egy férfit arcon 
ütött, mielőtt annak sikerült elme-
nekülnie. Ezután a támadó bement 
az épület földszintjén található 
egyik irodába, ahol két túszt ejtett. 
Egyes értesülések szerint egy kifele 
menekülő terhes nőt is megütött. 
„Az első vizsgálatok szerint gyen-
ge idegzetű emberről van szó, aki-
nek az indítékai zavarosak” – közöl-
ték rendőrségi források. A rendőr-
ségnek sikerült kapcsolatot kialakí-
tani a túszejtővel, a férfi azt állítot-
ta, hogy robbanószerkezet van nála 
és hogy az iráni nagykövettel sze-
retne beszélni. A BFM hírtelevízió 
szerint a túszejtő beszélt a 2012-es 
toulouse-i iszlamista támadások-
ról, a 2001. szeptember 11-ei ame-
rikai merényletekről, és több, a köz-
elmúltban Franciaországban tör-
tént és nagy médiavisszhangot ka-
pott köztörvényes gyilkosságról 
is.  A BFM hírtelevízió értesülése 
szerint a túszejtő 27 éves, marokkói 
állampolgárságú, büntetlen előéle-
tű, nem szerepel a titkosszolgálat-
ok nyilvántartásában, nem voltak 
terrorizmusra utaló követelései, és 
azt kérte a rendőrségi tárgyalótól, 
hogy Chrisnek szólítsa.

Olasz–francia 
konfliktus
Bekérették Franciaország olaszor-
szági nagykövetét a római külügy-
minisztériumba tegnap reggel, mi-
után Párizs bírálta az olasz kor-
mány döntését az Aquarius men-
tőhajó kizárásáról az olaszországi 
kikötőkből; olasz sajtóértesülések 
szerint Rómában emiatt fontolgat-
ják Giuseppe Conte miniszterelnök 
pénteki párizsi útjának lemondá-
sát. A római kormánypalota hang-
súlyozta, hogy Róma „nem fogad-
hat el álszent leckéztetést olyan or-
szágoktól, amelyek a migrációval 
szemben mindig más irányba fordí-
tották tekintetüket”.

Több román EP-hely

Az Európai Parlament  képviselői-
nek száma 751-ről 705-re csökken 
azt követően, hogy az Egyesült Ki-
rályság kiválik az Európai Unióból 
– döntött az EP tegnap. Az egyen-
lőtlenségek kiegyenlítése érdeké-
ben Franciaország és Spanyolor-
szág 5-5, Olaszország és Hollandia 
3-3, Írország 2, valamint Lengyelor-
szág, Románia, Svédország, Auszt-
ria, Dánia, Szlovákia, Horvátország, 
Finnország és Észtország 1-1 továb-
bi mandátumot kapna.
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Johannis „veszélyes precedense”




