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Az emberi jogi bíróság jogerősen kimondta, hogy Bukarest együttműködött a CIA-val

Működött titkos börtön Romániában
Budapest: bekéretett
ukrán nagykövet
A magyar külgazdasági és külügy-
minisztérium (KKM) bekérette az 
ukrán nagykövetet, miután „mi-
nőségileg új szintre lépett Ukrajna 
magyarellenes politikája” – közölte 
a tárca parlamenti államtitkára 
tegnap. Magyar Levente azután 
tartott sajtótájékoztatót, hogy a 
minisztériumban megbeszélést 
folytatott Ljubov Nepop buda-
pesti nagykövettel. Az államtitkár 
közlése szerint az intézkedés azért 
vált szükségessé, mert Ukrajnában 
„halállistát” állítanak össze kár-
pátaljai magyarokról, és az ukrán 
parlament honlapján az ukrán–
magyar kettős állampolgárok kol-
lektív deportálását, kitoloncolását 
szorgalmazzák. „Továbbá Ukrajna 
belügyi csapatokat és katonaságot 
telepít, laktanyákat épít a magyar 
határ közelében” – tette hozzá az 
államtitkár. Ebben a helyzetben 
„felszólítjuk Magyarország azon 
uniós és NATO-szövetségeseit”, 
akik az elmúlt időszakban aggodal-
mukat fejezték ki a magyar emberi 
jogi helyzet miatt, hogy vessenek 
véget a hallgatásnak és vizsgál-
ják meg alaposan, hogy mi folyik 
Ukrajnában – mondta az államtit-
kár. Eközben Olena Hitljanszka, az 
Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 
szóvivője közölte, az SZBU nem 
vonhatja felelősségre a kettős ál-
lampolgárságú tisztviselőket. „Az 
ukrán törvények alapján nem von-
hatók felelősségre a kettős állam-
polgárok” – mondta Hitljanszka 
azzal kapcsolatban, hogy a 
Mirotvorec (Béketeremtő) naci-
onalista ukrán szervezet hétfőn 
több mint 300 kárpátaljai ukrán–
magyar kettős állampolgárságú 
tisztviselő és helyi önkormányzati 
képviselő személyes adatait tette 
közzé weboldalán.

Jön az új ügyészség

Sürgősségi rendeletben fogadta el 
tegnap a kormány az ügyészek és 
bírák visszaéléseinek kivizsgálását 
szolgáló új ügyészség működésbe 
helyezését – jelentette be Tudorel 
Toader igazságügy-miniszter. Emlé-
keztetett, július 23-án lépett hatály-
ba az igazságszolgáltatás működé-
sét szabályozó törvény módosí-
tása, amely három hónapot adott 
az ügyészség létrehozására. Mivel 
a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási 
Tanács nem tette meg a szüksé-
ges lépéseket, a korrupcióellenes 
ügyosztály pedig október 23-ától 
már nem vizsgálhatja a bírák és 
ügyészek által elkövetett visszaélé-
seket, a kormány most sürgősségi 
rendeletben döntött az új ügyész-
ség működésbe helyezéséről.

Ţuţuianu: a PSD 
„majompárt”
Keményen bírálta a kormány fő 
erejét adó Szociáldemokrata Párt 
(PSD) vezetőit Adrian Ţuţuianu volt 
szociáldemokrata védelmi minisz-
ter egy hangfelvételen, amelyet 
kedden este hozott nyilvánosságra 
a România Tv. A felvételen Ţuţuianu 
felrója, hogy senki nem szólt arról, 
hogy Liviu Dragnea pártelnök a 
pártban senki által nem ismert 
Sevil Shhaidehet javasolja minisz-
terelnöknek a 2016-os választá-
sok megnyerése után. Ţuţuianu 
megjegyezte: bár ez a tény sokakat 
zavart, a PSD végül „majompárt-
ként” viselkedett. Azt is kijelentet-
te: tragédia a párt számára, hogy 
kétszer is kormányfőt cseréltek, 
illetve több minisztert is leváltottak, 
és a jelenlegi kormány minősége is 
tragikus.

Elutasította az Emberi 

Jogok Európai Bírósága 

Románia és Litvánia felleb-

bezését a titkos CIA-bör-

tönök ügyében, így végleg 

megerősítést nyert, hogy 

részt vettek a törvénytelen 

fogvatartási akciókban.

Immár jogerős bírói ítélet mondja 
ki, hogy az Egyesült Államok Köz-
ponti Hírszerző Ügynöksége (CIA) 

titkos börtönöket működtetett Romá-
niában az iraki háború idején: az Em-
beri Jogok Európai Bírósága (EJEB) 
kedd este nyilvánosságra hozott íté-
letében végérvényesen elmarasztalta 
Romániát és Litvániát a törvényte-
len fogvatartások ügyében. Az EJEB 
alapfokon már májusban kimondta: 
Romániában 2003 szeptemberétől 
2005 novemberéig titkos CIA-börtön 
működött. Akkor mindkét ország fel-
lebbezett, de az EJEB elutasította a 
fellebbezéseket. 

Így most jogerőssé vált az ítélet, 
miszerint Litvánia és Románia több 
ponton megsértette az emberi jogok 
európai egyezményét azzal, hogy le-
hetővé tette a CIA számára, hogy a 
2000-es években a területükre szál-
lítsák, ott fogva tartsák és megkí-

nozzák a terrorizmussal gyanúsított 
panaszosokat, akiket jelenleg is a 
guantánamói fogolytáborban őriz-
nek. A bírói fórum kimondta, hogy 
a két ország részben felelős a terü-
letükön elkövetett jogsértésekért. A 
törvényszék megállapította, hogy az 
illetékes román hatóságoknak tud-
niuk kellett, hogy a panaszos fogva-
tartottnak a kínzás és az esetleges 
későbbi halálbüntetés kockázatával 
kell szembenéznie, mégis segítették 
a CIA-t, és később lehetővé tették a 
gyanúsított átszállítását más titkos 
börtönökbe. Ezért Romániának száz-
ezer eurós erkölcsi kártérítést kell fi-
zetnie a panaszosnak.

Romániát egy Abd al Rahim al-
Nasiri nevű szaúdi állampolgár, 
Litvániát pedig egy Zajín al-Abidin 
Muhammad Huszajn, alias Abu 
Zubajdah perelte be az emberjogi 
bíróságon. Mindkettejüket az eu-
rópai országokban létrehozott tit-
kos börtönökben tartották fogva. 
Egyébként jelenleg mindkettejü-
ket a guantánamói börtönben tart-
ják fogva, Kubában. Rahim al-Nasiri 
szerint Bukarest hozzájárult, hogy 
a CIA titokban Románia területén 
tartsa őt fogva, valamint fizikai és 
szellemi kínzásnak vesse alá. Emi-
att még 2012-ben tett feljelentést az 
EJEB-en.

A jemeni származású szaúdi ál-
lampolgár 1965-ben született, és az 
amerikai hatóságok azzal gyanú-
sítják, hogy 2000-ben részt vett az 
amerikai USS Cole hadihajó ellen 
az Adeni-öbölben elkövetett táma-
dásban, illetve 2002-ben az Adeni-
öbölben a francia MV Limburg nevű 
olajszállító hajó megtámadásában. Al 
Nasirim ügyvédje, Amrit Singh még 
20016-ban a bíróságon azt állította: 
az Egyesült Államok több millió dol-
lárt fizetett Romániának azért, hogy 
befogadja a CIA titkos börtönét. 

A CIA titkos programjának fel-
kutatása tizenhárom éve zajlik, fel-
tételezések szerint az amerikai 
hírszerző ügynökség 2002–2003-ban 
Lengyelországban, 2003–2005 kö-
zött Romániában és 2005-tól 2006-
ig Litvániában tartott fenn illegális 
börtönöket, az érintett államok által 
rendelkezésre bocsátott épületek-
ben. A román hírszerzés volt vezető-
je, Ioan Talpeș korábban már a német 
sajtóban beismerte, hogy segítettek 
az amerikaiaknak, voltak ilyen ide-
iglenes központok, de nem tudták, 
hogy ott pontosan milyen tevékeny-
ségek zajlottak.

A washingtoni szenátus vizsgá-
lóbizottsága négy éve hozta nyilvá-
nosságra a CIA fogolykínzásairól 
szóló jelentést, amely alapján a The 
Washington Post azt írta: beazono-
sítható, hogy a CIA Romániában, és 
működtetett titkos börtönt.

BALOGH LEVENTE

Sargentini: nem azonos a magyar és a román helyzet

Tervezet készül a bejegyzett élettársi kapcsolatról

Most a romániai helyzet elemzésén 
ügyködik Judith Sargentini zöld-
párti európai parlamenti képviselő, 
aki nemrég a magyarországi jog-
államiságról készített jelentést, s 
győzelemként ünnepelte annak el-
fogadását Strasbourgban. A holland 
politikus a bukaresti Ziare.com por-
tálnak adott rövid interjújában azt 
mondta, semmiképpen sem tekinte-
né azonosnak Magyarország, Len-
gyelország és Románia helyzetét. 

Szerinte a bukaresti kormánynak 
még van ideje lépéseinek átgondo-
lására, s az igazságszolgáltatás te-
rén elindított negatív folyamatok 
leállítására. Sargentini ugyanak-
kor azt is elmondta: elégedetlen 
Viorica Dăncilă válaszával, amely-
ben a román miniszterelnök hamis 
információkra alapozó helyzetér-
tékeléssel vádolta meg az európai 
tisztviselőket Strasbourgban. „Nem 
mondanám, hogy a Romániáról szó-

ló jelentésnek bármilyen köze lenne 
a Lengyelországot és Magyarorszá-
got érintő 7. cikkely alkalmazá-
sához. Az állásfoglalás csupán a 
romániai igazságszolgáltatás mű-
ködésével kapcsolatos aggályainkat 
összegzi” – fogalmazott a zöldpárti 
EP-képviselő. Hozzátette, Romániá-
val kapcsolatban az igazságszolgál-
tatás helyzete és a korrupció elleni 
küzdelem került terítékre, míg Ma-
gyarországon már 2010 óta jelzett 

problémákról van szó a vallássza-
badság, a sajtószabadság, a gyüle-
kezési szabadság, az alapvető jogok 
érvényesülése terén. Az EP hosz-
szú évek óta figyeli a magyarorszá-
gi helyzetet, s csak ezután jutott el 
a 7. cikkely alkalmazásának javas-
latáig. Ezzel szemben a Romániáról 
szóló vita csak most kezdődött el – 
mondta a holland politikus.

PATAKY ISTVÁN

Jövő héten nyújtják be a parlament-
ben a bejegyzett élettársi viszonyt 
szabályozó törvény tervezetét, amely 
egyértelműen megtiltja majd, hogy 
az ilyen kapcsolatban élő személyek 
gyereket fogadjanak örökbe – közölte 
Florin Manole szociáldemokrata pár-
ti (PSD) képviselő. „A jövő héten több 
társammal együtt benyújtunk egy 
törvénytervezetet, amely a bejegyzett 
élettársi kapcsolatot szabályozza. 
Ebben vagyoni kérdések, adósságok, 
öröklés és egyebek mellett (...) ben-
ne lesz az is, hogy az ilyen kapcsolat-
ban élő személyek nem fogadhatnak 
örökbe gyereket” – mondta a kép-
viselő, aki szerint a jogszabálynak 
semmilyen köze sincs a család alkot-
mányos meghatározásáról szerve-
zett hétvégi referendumhoz. Manole 
azt is elmondta, hogy a tervezetet 
több párt képviselői együtt nyújtják 
majd be, és várhatóan ellenzéki hon-
atyák is lesznek köztük. 

A tervek között az is szerepel, 
hogy a bejegyzett élettársi kap-
csolatban élők ugyanúgy megoszt-
hassák egészségbiztosításukat 
partnerükkel, ahogy ezt jelenleg a 

családtagok megtehetik. Megjegyez-
te: az örökbe fogadás már csak azért 
sem lehetséges, mert az örökbefoga-
dásról szóló törvény egyértelműen 
leszögezi: az örökbefogadóknak há-
zasoknak kell lenniük. 

Arról, hogy a PSD törvényben sza-
bályozná az élettársi kapcsolatot, 
még Liviu Dragnea, a PSD elnöke be-
szélt a család meghatározásának 
pontosításáról szóló alkotmánymó-
dosító népszavazás előtt. Mint isme-
retes, az alacsony részvételi arány 
miatt érvénytelen referendum va-
lódi célja az azonos neműek közöt-
ti házasság alkotmányos tiltása volt. 
Dragnea már többször jelezte: ha a 
homoszexuális párok házasságát 

nem is engedélyezik Romániában, a 
bejegyzett élettársi kapcsolatot lehe-
tővé kell tenni számukra. Tegnap el-
mondta: a jogszabály benyújtása előtt 
a jogszabály kidolgozásában érintett 
civil szervezetekkel is szükségesnek 
tartja az egyeztetést.

A román ortodox egyház máris je-
lezte: ellenzi a bejegyzett élettársi 
kapcsolatot. Vasile Bănescu, az orto-
dox patriarchátus szóvivője közölte, 
úgy vélik, ez az első lépés az azonos 
neműek házasságának irányába. 

Aszta los Csaba, az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács 
(CNCD) elnöke a téma kapcsán még 
szeptember végén a Krónikának el-
mondta: a román államnak előbb-

utóbb el kell fogadnia a bejegyzett 
élettársi viszonyra vonatkozó tör-
vényt, ebbe az irányba mutat a stras-
bourgi joggyakorlat is, és jó lenne, ha 
ezt még azelőtt fogadnák el, hogy va-
laki pert nyerne Románia ellen ebben 
a témában. Rámutatott: a bejegyzett 
élettársi viszony nem csupán az azo-
nos nemű párok helyzetét rendezné, 
és nyújtana jogbiztonságot, hiszen a 
legfrissebb statisztikák szerint a Ro-
mániában született gyerekek mint-
egy 28 százaléka házasságon kívül 
látja meg a napvilágot. Az elnök pél-
daként a magyar szabályozást em-
lítette, amely minimális standardot 
állapít meg az élettársi viszony tekin-
tetében, igaz, az alkotmánybíróság 
kimondta, hogy ezzel a lehetőséggel 
a különneműek nem élhetnek, mi-
vel számukra adott a házasság lehe-
tősége. Emlékeztetett, a tanács civil 
szervezetekkel együttműködve ki is 
dolgozott egy erre vonatkozó törvény-
tervezetet. Egyébként ez szolgálhat a 
parlamentben beterjeszteni szándé-
kozott tervezet alapjául.

B. L.

Dragnea szerint nem a PSD kudarca a népszavazás

Nem a PSD kudarca a népszavazás, hanem azoké, akik igennel szavaz-
tak – jelentette ki tegnap Liviu Dragnea, a párt elnöke. Hozzátette: a párt 
már a referendum előtt jelezte, hogy nem kampányol, csupán tájékoztatni 
kívánja a lakosságot. A politikus az érvényességi küszöbben találta meg a 
„bűnbakot”, mondván: az csak csökkenti a részvételt, ha viszont nem len-
ne, akkor nőne a részvételi arány, hiszen akik most bojkottálták a referen-
dumot, azok is kénytelenek lennének részt venni a népszavazásokon.

Kegyetlen bánásmód. A titkos CIA-börtön bukaresti székhelye
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