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– Mikor és milyen jogi alapra hi-

vatkozva indít kártérítési pert a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet a Ro-

mániában terrorizmus vádjával 

elítélt Beke István és Szőcs Zoltán 

ügyében?

– Terveink szerint még ebben a hó-
napban elindítjuk a kártérítési pert Ro-
mániában. Ott várhatóan nem érünk 
el sikert, de továbbmegyünk uniós 

színtérre. Abból indulunk ki, hogy 
Románia nem ültetett át saját jogrend-
jébe egy európai uniós irányelvet. Ha 
ez időben megtörténik, ennek fi gye-
lembevételével nem hozhattak volna 
börtönbüntetést kiszabó ítéletet. Az 
átültetés határideje pár hónappal ko-
rábban járt le, mint ahogy Beke Istvánt 

és Szőcs Zoltánt jogerősen elítélték a 
koncepciós perben. 2017-ben a román 
bíróságnak a végső döntést az említett 
irányelv által előírt eljárási, jogállami 
garanciák fi gyelembevételével kellett 
volna meghoznia. Ez nem így történt. 
Az ügy ezért minden bizonnyal a lu-
xemburgi Európai Unió Bíróságához 

fog kijutni. Egyébként a másodfokon 
eljáró román bíróság elítélő döntésével 
saját jogrendjüket is megsértette, ezért 
2018 januárjában a strasbourgi szék-
helyű Emberi Jogok Európai Bírósá-
gához fordultunk panasszal. Ott még 
nem született ítélet.

– Nyilván pozitív európai uni-

ós döntésre számítanak. Tud-

nak-e precedensről ilyen vagy 

hasonló ügyekben?

– Ez a per úttörő jellegű. Ilyen 
alapon eddig csak gazdasági jellegű 
ügyekben indítottak keresetet, sza-
badságvesztési esetben nem. 
Azonban az eljárás és in-
doklása teljesen hasonló a 
gazdasági ügyekéhez. Más-
fél éve készítjük elő ezt a 
pert, precedenst kívánunk 
teremteni. A számunkra po-
zitív döntés valószínűsége 
meglehetősen nagy. Elvileg 
biztos lenne, de az életben előfordul-
nak meglepetések is. Nagyon bízunk 
abban, hogy erre most nem kerül sor.

– Sikeres végkifejlet esetén mi-

lyen utóélete lehet egy ilyen bíró-

sági döntésnek?

– Ebben az esetben a román jogal-
kotó mulasztását elítéli a bíróság, és 
jelentős összegű kártérítést kap a két 
székely honfi társunk. Még ennél is 
fontosabb, hogy a bíróság kimondja, 
az ítélet jogsértő volt. Ennek alapján a 
végső cél természetesen Beke István 
és Szőcs Zoltán rehabilitálása, ártat-
lanságuk megállapítása.

Pataky István

Beke és Szőcs rehabilitálása a cél
Romániában indul, de Luxemburgig juthat a terrorizmus miatt elítéltek kártérítési pere

Csóti György Beke István 

és Szőcs Zoltán társaságában
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• Beke István és Szőcs 
Zoltán rehabilitálása, 
ártatlanságuk megállapí-
tása a végső célja annak 
az uniós jogra alapozott 
kártérítési pernek, ame-
lyet a terrorizmus vádjával 
elítélt kézdivásárhelyiek 
ügyében indít a budapesti 
Kisebbségi Jogvédő Inté-
zet (KJI). Csóti György, az 
intézmény igazgatója lap-
családunknak elmondta: 
az úttörő jellegű per min-
den bizonnyal a luxembur-
gi székhelyű Európai Unió 
Bíróságához fog kijutni.

Mára hívta össze országos ta-
nácsát a kormányzó Nemzeti 

Liberális Párt (PNL), hogy eldöntse, 
kivel alakít kormánytöbbséget, és 
egyre inkább úgy tűnik, az alakulat 
a Szociáldemokrata Párttal (PSD) 
és az RMDSZ-szel közösen léphet 
nagykoalícióra. A PNL másik opci-
ója a tavaly decemberi választások 
után létrehozott jobbközép koalíció 
helyreállítása lenne, az RMDSZ-szel 
és a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetséggel (USR), amely szeptember-
ben kilépett a közös kormányból, 
és a parlamentben az ellenzékkel 
összefogva megbuktatta a Florin 
Cîțu PNL-elnök vezette kabinetet. 
A jelek szerint azonban a PNL ve-

zetői inkább a szociáldemokraták-
kal békülnének ki, már csak azért 
is, mert az USR-től kapott „sebek” 
még túl frissek, a PSD-vel pedig ak-
kor is kényelmes többséget tudnak 
alkotni, ha a párt éléről leváltott, a 
frakcióból kilépett Ludovic Orbant 
további liberális törvényhozók kö-
vetnék. (A PNL 134 képviselője és 
szenátora közül eddig 17 lépett ki a 
frakcióból.) Számos vezető liberális 
politikus ugyanakkor határozottan 
ellenzi a PSD-vel való szövetkezést. 
Dan Vîlceanu főtitkár szerint a Da-
cian Cioloș vezette USR kell legyen 
az első számú opció, míg Ciprian 
Ciucu, a PNL bukaresti szerveze-
tének elnöke közölte, elutasítja az 

egykori Szociálliberális Unió (USL) 
feltámasztását.

Az RMDSZ bevonásának szán-
dékát mindkét nagy párt vezetője 
megerősítette a hétvégén. Florin 
Cîțu ügyvivő miniszterelnök szerint 
a PNL partnerének tekinti a magyar 
alakulatot, amely a mai döntés-
től függetlenül kormányon marad. 
Marcel Ciolacu, a PSD elnöke is úgy 
vélekedett: mind az RMDSZ-t, mind 
a – nem magyar – kisebbségi frak-
ciót be kell vonni abba a „politikai 
építkezésbe”, amely a PSD és a PNL 
között kezdődött. A PSD elnöke 
ugyanakkor cáfolta, hogy eleve hét-
éves – a következő parlamenti cik-
lust is magában foglaló – időszakra 

terveznének a PNL-lel. Szerinte az 
együttműködés távlatai helyett most 
a kormányra rövid távon váró teen-
dőkre kell összpontosítani, hogy az 
ország „át tudja vészelni” a telet. 
Arra a kérdésre, hogy a kormányfői 
posztra a koalíció legnagyobb párt-
jaként igényt tartó PSD el tudna-e 
fogadni egy liberális miniszterelnö-
köt, Ciolacu azt válaszolta: szerinte 
már Florin Cîțuban is tudatosult, 
hogy többé nem lehet kormányfő. 
Hozzátette: a közös kormányprogra-
mot, a koalíció működési elveit kell 
tisztázni a liberálisokkal, nem jó „lá-
tatlanban” osztozkodni a kormány-
zati posztokon. Felmerült ugyanak-
kor, hogy a két nagy párt rotációban 
töltse be a kormányfői posztot: két 
évig a szociáldemokraták, további 
kettőig pedig a liberálisok. A PNL-
nek és a PSD-nek együttesen csak-
nem 60 százalékos többsége van a 

parlamentben, az RMDSZ 6,2 és a 
kisebbségi frakció 3,9 százalékával 
pedig már alkotmányos reformot is 
lehetővé tevő kétharmados többsé-
get alkothatnak.

Kelemen Hunor ügyvivő mi-
niszterelnök-helyettes, az RMDSZ 
elnöke úgy értékelte: a 
pártok közti bizalmatlan-
ság áthidalása érdeké-
ben olyan közös, hosszú 
távú tervet, elképzelést 
kell találni, amely segít-
het túllépni a közelmúlt 
sérelmein. „Ha létrejön 
egy ilyen széles többség, 
a célok között kell szere-
pelnie az alkotmányos reformnak, 
hosszú távú perspektíváról lehet 
beszélni” – nyilatkozta a politikus 
az Ager presnek. Kelemen szerint 
a kormány alakítási tárgyalások 
két-három hétig is elhúzódhatnak.

Kormányalakítás: érik a bukaresti nagykoalíció
• Nagykoalíció körvonalazódik a politikai riválisnak számító kormányzó liberálisok 
és az ellenzéki szociáldemokraták között, az RMDSZ részvételével Bukarestben. A 
PNL és a PSD rotációban töltheti be a kormányfői tisztséget.




