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Megölték Gdansk polgármesterét 
Meghalt tegnap a vasárnap este meg-
késelt gdanski főpolgármester, Pawel 
Adamowicz – jelentették be délután az 
őt ápoló gdanski kórház orvosai. Azt 
mondták: harcoltak Adamowicz életének 
megmentéséért, de sajnálatos módon el-
veszítették a küzdelmet. Az 53 éves Pawel 
Adamowiczot egy jótékonysági célú, 
szabadtéri rendezvényen késelte meg egy 
bankrablás miatt büntetett előéletű, 27 
éves gdanski férfi , akinél korábban lelki 
betegséget diagnosztizáltak. A főpolgár-
mester éjjel ötórás műtéten esett át, azóta 
nem volt eszméleténél, a szívműködését 
helyettesítő ECMO-készülék (testen kívüli 
membránoxigenizátor) segítségével 
tartották életben. A PAP hírügynökség 
hivatalosan meg nem erősített érte-
sülései szerint a férfi nak egy újságírói 
azonosító segítségével sikerült feljutnia 
a szabadtéri színpadra, ahol Adamowicz 
tartózkodott. A lengyel közszolgálati 
televízió úgy tudja: a késelőt, Stefan W.-t 
a gdanski kerületi bíróság 2014-ben 5 és 
fél éves szabadságvesztésre ítélte, miután 
elkövetett négy bankrablást. 

Leálltak a tárgyalások
Leálltak a tárgyalások a bukaresti leg-
felsőbb bíróság öttagú bírói tanácsaiban 
annak nyomán, hogy az egyik tanács 
kikérte az intézmény vezetőségének ál-
láspontját a tárgyalandó ügyek kiosztása 
miatt. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási 
Tanács (CSM) ugyanis decemberben 
úgy döntött: az addig leosztott ügyek a 
decemberben kisorsolt összetételű öttagú 
tanácsoknál maradnak, nem osztják 
újra a januárban újabb sorsolás nyomán 
összeállított tanácsoknak.

Johannis üdvözli a Szabad Európa
Rádió újraindítását
Nyilatkozatban üdvözölte Klaus Johannis 
államfő tegnap az Amerikai Egyesült 
Államok kongresszusa által pénzelt 
Szabad Európa Rádió (SZER) román 
adásainak újraindítását. Szerinte erre 
azért van szükség, mert Európát ismét 
az intolerancia, a gyűlöletbeszéd és a 
hatalmi önkény fenyegeti, Romániát 
pedig nemzetük jövőjét önös érdekeikért 
feláldozó, populista, demagóg politiku-
sok veszélyeztetik.

Szlovákiában tartja tisztújító
kongresszusát a FUEN
Biztonsági szempontok miatt Ukrajna 
helyett Szlovákiában tartja tisztújító 
kongresszusát az Európai Nemzetisé-
gek Föderatív Uniója (FUEN) – közölte 
tegnap a nemzeti kisebbségek európai 
ernyőszervezete. A FUEN elnöksége „biz-
tonsági szempontokat fi gyelembe véve, 
és tekintettel a rendkívül gyorsan változó 
ukrajnai politikai és katonai környezetre, 
egyetértésben a fi nanszírozó partnerek-
kel az Ukrajnába tervezett 2019-es kong-
resszust más helyszínen szervezi meg”.

Török–amerikai vita a kurdok miatt
A török–amerikai stratégiai partnerség 
fi gyelembevételére vonatkozó várako-
zásainak adott hangot tegnap Ibrahim 
Kalin török elnöki szóvivő, miután Do-
nald Trump amerikai elnök a gazdaság 
tönkretételével fenyegette meg Ankarát 
arra az esetre, ha a török hadsereg a 
kurdokra támadna Szíriában az amerikai 
katonák kivonása közben. Kalin szintén 
a Twitter-fi ókján Trump bejegyzésére 
reagálva úgy fogalmazott: Törökország 
a stratégiai partnerséghez illő viselke-
dést vár az Egyesült Államoktól, és nem 
akarja, hogy kapcsolatukat „terrorpropa-
ganda árnyékolja be”.
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Theresa May brit miniszterelnök szerint 
továbbra is megvan annak a súlyos 

kockázata, hogy az Egyesült Királyság az 
EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltétel-
rendszeréről szóló megállapodás nélkül lép 
ki az Európai Unióból, de az egyezmény elve-
tése esetén ennél is nagyobb lenne az esély 
a Brexit elmaradására. May tegnap délután, 
a közép-angliai Stoke-on-Trent városában 

mondott beszédet gyári munkások előtt. Ki-
jelentette: csak úgy lehet elkerülni a megál-
lapodás nélküli Brexitet, ha a parlament ma 
megszavazza az EU-val elért megállapodást. 
May szerint „a felelőtlenség csúcsa lenne”, 
ha az alsóház más módon cselekedne. Hoz-
zátette: a megállapodás nélküli Brexit lehe-
tősége változatlanul súlyos kockázat, de az 
ő megítélése szerint az egyezmény leszava-
zásának még valószínűbb következménye 
lenne egy olyan mértékű „parlamenti bé-

nultság”, amely a Brexit elmaradásának koc-
kázatával járna. A londoni alsóház várható-
an ma késő este szavaz a megállapodásról, 
de egyelőre nincs meg a többség az Európai 
Unióval elért 585 oldalas egyezség elfogadá-
sához elsősorban az ír–északír határellenőr-
zés elkerülésére szolgáló tartalékmegoldás 
feletti súlyos nézeteltérések miatt. Nem hiva-
talos becslések szerint az sem kizárt, hogy az 
alsóház akár három számjegyű többséggel is 
elvetheti a Brexit-megállapodást. 

Theresa May: esélyes a Brexit elmaradása

KORLÁTOZNÁK A KEDVEZMÉNYES SZABADLÁBRA HELYEZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY HATÁLYÁT

Börtönben tartanák a bűnözőket

Helyszűke és a higiénia hiányában jöhet a szabadság

A vitatott jogszabály elfogadásakor többek között a helyszűkét jelölték meg a ked-
vezményes szabadlábra helyezés okaként a tervezet kidolgozói. Így amennyiben egy 
fogvatartottra kevesebb mint négy négyzetméternyi hely jut, nincs alkalma szabad 
levegőn zajló foglalkozásokon részt venni, nem jut hozzá természetes fényhez és friss 
levegőhöz, a cella hőmérséklete nem megfelelő, nincs privát vécéje, és nem megfelelő-
ek a higiéniai körülmények, vagy nyirkos és penészes a cella fala, a fogvatartott jogosult 
arra, hogy hamarabb kiszabaduljon a börtönből oly módon, hogy 30 naponként 6 napot 
levonnak a szabadságvesztéséből.

Visszaesők. A medgyesi gyilkosság gyanúsítottjai közül ketten is idő előtt szabadultak

Egyre többen kongatnak vészharan-
got a kedvezményes szabadlábra he-
lyezést lehetővé tevő törvény miatt: 
a visszaeső bűnözők által elkövetett 
bűncselekmények elkerülésére 
korlátoznák a hatályát, és olyan is 
akad, aki eltörölné.

 » BALOGH LEVENTE

Ö ssztűz zúdult arra a jogszabályra, 
amely lehetővé teszi, hogy a rossz 
körülmények között fogva tartott 

személyek börtönbüntetése rövidebb 
legyen az eredetileg kiszabottnál: az el-
lenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) tör-
vényben tiltaná meg, hogy az erőszakos 
bűncselekmények elkövetői kihasznál-
hassák a törvény szavatolta kedvezmé-
nyeket, de olyan párt is akad, amely 
teljesen eltörölné. Az ok: az elmúlt hetek-
ben több olyan személy is újabb bűncse-
lekményt követett el, aki a kedvezmény 
igénybevételével hamarabb szabadult 
feltételesen a börtönből.

A PNL részéről tegnap Ludovic Orban, a 
párt elnöke jelentette be, hogy a gyilkos-
ságok, gyilkossági kísérletek, rablások és 
nemi erőszak elkövetőit kívánja eltiltani 
a 2017/167-es törvény nyújtotta, feltételes 
szabadlábra helyezést jelentő kedvezmé-
nyek igénybevételétől, mivel a jelek sze-
rint csak visszaesnek, és veszélyeztetik a 
polgárok biztonságát. Egyben azt is közöl-
te, egyszerű indítványt nyújtanak be Tu-
dorel Toader igazságügy-miniszter ellen.

A PNL részéről még vasárnap este Flo-
rin Roman képviselő vetette fel a feltételes 
szabadlábra helyezésre jogosultak köré-
nek korlátozását, és felidézte, a börtönök 
túlzsúfoltságára hivatkozva elfogadott 
törvénytervezetet még Raluca Pruna igaz-
ságügy-miniszter dolgozta ki, ezt vette át 
Tudorel Toader, az eredetileg tervezett 3 
helyett pedig 6-ra növelte az egy hónapnyi 
börtönbüntetésből levonható napok szá-
mát. Majd a PSD–ALDE-többség 2017-ben 
megszavazta a jogszabályt „azzal a céllal, 
hogy a tolvajok, erőszaktevők, gyilkosok 
és rablók mellett a saját korruptjaik is 
szabadlábra kerüljenek”. „A jogszabály 

alkalmazása nyomán Románia a bűnözők 
mennyországává vált, és már senki sem 
érzi magát biztonságban” – mutatott rá 
Roman.

Az ellenzéki Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) még ennél is radikáli-
sabb megoldást javasol: tegnap közölték, 
egyetlen cikkelyből álló törvénytervezetet 
nyújtanak be a parlamentben, amely az 
egész törvényt hatályon kívül helyezné.

Hasonló javaslattal állt elő a Cristi Da-
nileț bíró által alapított VedemJust nevű 
civil szervezet is: a 2017/167-es törvény 
eltörlésére szólította fel a parlamentet, 
miután annak hatálybalépése után meg-
nőtt a visszaeső bűnözők által elkövetett 
bűncselekmények száma. Rámutatnak: 
a jogszabályt eleve a szükséges hatásta-
nulmányok elvégzése nélkül fogadták el, 
ugyanakkor Románia nem képes integrál-
ni a társadalomba a börtönből kiengedett 
bűnözőket, ami nyomán a visszaesők ará-
nya 60–70 százalék. 

Sorin Dumitrașcu, a büntetés-végre-
hajtásban dolgozó alkalmazottak szak-
szervezetének vezetője vasárnap este a 
Digi 24 hírcsatornának nyilatkozva em-
lékeztetett: ők már elfogadásakor ellen-
ezték a jogszabályt, az ugyanis valójában 
bátorítja a bűnözőket újabb bűncselek-

mények elkövetésére. Dumitrașcu szerint 
eddig mintegy 13 000 elítélt került ked-
vezményesen szabadlábra, közülük 900 
már vissza is tért a börtönbe. Eközben 
egy Florin Roman által ismertetett, az 
igazságügyi tárcától származó statisztika 
szerint 2017. október 19. és 2018. novem-
ber 23. között összesen 10 880 személyt 
helyeztek feltételesen szabadlábra a tör-
vény nyomán, közülük 649 került ismét 
börtönbe, 188 személy gyilkosság, nemi 
erőszak vagy rablás miatt.

Oana Florea, a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője 
ugyanakkor védelmébe vette a jogsza-
bályt, mondván: ha az érintettek egy év-
vel tovább maradnak börtönben, ugyan-
úgy visszaestek volna. Tudorel Toader 
igazságügy-miniszter pedig azzal hárí-
totta a felelősséget, hogy a jogszabályt a 
2016 végéig hatalmon levő szakértői kor-
mány dolgozta ki.

Legutóbb éppen szombaton este köve-
tett el gyilkosságot egy, a kedvezményes 
szabadlábra helyezés nyomán szabadon 
engedett férfi  Medgyesen. A 30 éves férfi  
egy klubban szólalkozott össze áldoza-
tával, a konfl iktus az utcán folytatódott, 
ahol késével 11-szer megszúrta 25 éves 
ellenfelét. Az áldozat – akinek a combi 
ütőere sérült meg – vasárnap a kórházban 
elhunyt a vérveszteség miatt.

Az elkövetőt korábban szintén ember-
ölés miatt ítélték el, és nemrég helyezték 
feltételesen szabadlábra a kedvezményes 
szabadulást lehetővé tevő törvény nyo-
mán. A rendőrségnek vasárnap Balázsfal-
va közelében sikerült elfognia. Az ügyben 
összesen három személyt vettek őrizetbe 
– mint kiderült, közülük ketten szabadul-
tak korábban a börtönből a vonatkozó jog-
szabály nyomán.




