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Elutasította a bíróság a szabadlábra hElyEzési kérElmEt

Rács mögött marad Tóásó
ET: voltak titkos 

CIA-börtönök Romániában 

Elutasította a hétvégén az ille-
tékes bolíviai bíró Tóásó Előd 
és ugyancsak összeesküvéssel 
vádolt horvát társa, Mario Tadic 
szabadlábra helyezési kérelmét.

Mti

Az Evo Morales bolíviai el-
nök meggyilkolására szőtt 
összeesküvéssel vádolt Tó-

ásó és Tadic ügyvédje, Gerardo 
Prado arra hivatkozva kérte véden-
cei szabadlábra helyezését, hogy 
a letartóztatásuk idején – 2009. 
április 16-án  – érvényben lévő ren-
delkezések értelmében az előzetes 
letartóztatás ideje maximum 18 hó-
nap lehet, ennél tovább senkit sem 
lehet börtönben tartani bírói ítélet 
nélkül. Tóásó és Tadic már 28 hó-
napja van előzetes letartóztatásban. 

Bolíviai elit kommandósok 
2009. április 16-án hajnalban a 
helyi ellenzék fellegvárának számí-
tó Santa Cruz város Las Américas 
nevű szállodájában lőtték le a bo-
líviai születésű, bolíviai–magyar–
horvát állampolgárságú Rózsa 
Flores Eduardót, a Szovátáról való 
Magyarosi Árpádot és az ír Michael 
Martin Dwyert. Letartóztatták a 
horvát–bolíviai állampolgár Mario 

Tadicot és a magyar állampolgár-
sággal is rendelkező Tóásó Elődöt. 
A bolíviai hatóságok azt állítják, 
hogy „terrorista csoportot” szá-
moltak fel, amely többek között 
Evo Morales elnököt is meg akarta 
gyilkolni.

Ricardo Maldonado, az illeté-
kes La Paz-i bíró szombaton jelen-
tette be egy meghallgatáson, hogy 
elutasította a szabadlábra helyezési 
kérelmet, mivel egy 2010-es bolívi-
ai törvény – amely módosította az 
eljárási szabályokat – maximum 36 
hónapra emelte a bírói ítélet nél-
küli előzetes letartóztatás időtarta-
mát. A bolíviai főváros bíróságán 
tartott meghallgatáson megjelent 
Tóásó és horvát társa is, ügyvédjük 
kíséretében. 

Marcelo Soza, a vádat képviselő 
főügyész  a La Paz-i meghallgatást 
követően jelentette be, hogy a peres 
eljárás első szakaszának záró meg-
hallgatására szeptember 27-én ke-
rül sor, s ezt követően lép az ügy a 
tárgyalási szakaszba. 

Közel két évig tartó nyomozás 
után Cochabamba városban az 
idén április közepén kezdődött az 
ügyben az előzetes meghallgatás, 
amely végén, még tavasszal az ille-

tékes bíró a bizonyítékok megala-
pozatlansága miatt elutasította a 
tényleges per megkezdését.

A Rózsa–Flores-ügy hátterében a 
szocialista bolíviai kormányerők és az 
ellenzék hatalmi harca áll. Morales el-
nök támogatottsága az ország nyugati 
felében, az indián őslakosok által la-
kott, szegényebb hegyvidéki területe-
ken erős, a keleti síkságon fekvő, főleg 
európaiak leszármazottjai által lakott 
Santa Cruz tartomány azonban az 
ellenzék kezében van. Santa Cruz sok-
kal gazdagabb, rengeteg fontos vállalat 
működik itt. A tartományban erős 
ellenzék vezetői nem nézték jó szem-
mel, hogy adóbevételeik jelentős része 
a nyugati tartományokba áramlik: a 
függetlenedési törekvéseket 2008-ban 
siker koronázta, amikor népszavazás 
döntött arról, hogy autonóm állammá 
válik Santa Cruz. Az összeesküvés-el-
méletek szerint Morales elnöknek ér-
deke, hogy valamilyen koholt üggyel 
lefejezze az erős Santa Cruz-i vezetést, 
de a Santa Cruz-i politikusoknak is 
érdeke, hogy megbuktassák Moralest. 
Ezt azzal érhetnék el, ha rábizonyí-
tanák, hogy ő tervelte ki az egész 
Rózsa–Flores-ügyet, és a végén paran-
csot adott a csoport ártatlan tagjainak 
lemészárlására.
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> 750 ezer szomáliait fenyeget az éh-
halál. Újabb szomáliai régióra terjedt át az 
éhínség, most már az ország déli részének 
felén éheznek az emberek, jelentette az 
ENSZ. A világszervezet közleménye sze-
rint Szomália nyolc déli régiója közül már 
négyben éhínség van. Körülbelül 750 ezer 
embert éhhalál fenyeget a következő négy 
hónapban, ha nem kap segítséget. Össze-
sen nyolcmillió szomáliai került válságos 
helyzetbe az élelmiszerhiány miatt. A ke-

let-afrikai országokat sújtó súlyos szárazság 
Szomáliában okozza a legnagyobb bajt, de 
Kenyát, Etiópiát és Dzsibutit is érinti.

> Az amerikai hatóságok máig adtak 
határidőt Svájcnak arra, hogy átadja neki 
adócsalók adatait, írta a SonntagsZeitung 
című lap. A szóban forgó amerikai állam-
polgárokat azzal gyanúsítja Washington, 
hogy svájci bankokba menekítették va-
gyonukat. James Cole amerikai igazság-
ügy-miniszterhelyettes egy augusztus 
31-én kelt levelében adott ultimátumot 

a svájci hatóságoknak. Cole elsősorban a 
második legnagyobb svájci banktól, a Cre-
dit Suisse-től vár „gyorsan sok” adatot, 
de további mintegy tíztől is. Az amerikai 
minisztérium az AFP kérésére sem volt 
hajlandó megerősíteni vagy cáfolni a lap 
értesülését.

Az amerikai hatóságok olyan magán-
személyekkel és alapítványokkal kapcso-
latban várnak minden lehetséges adatot, 
akik vagy amelyek 2002 és 2010 júliusa 
között legalább ötvenezer dollárnyi össze-
get helyeztek el valamely svájci bankban. 

Az Egyesült Államok korábban elérte, 
hogy a legnagyobb svájci bank, az UBS ki-
szolgáltassa neki 4450 olyan amerikai ügy-
felének adatait, akit adócsalással gyanúsí-
tott. A banknak ezenkívül 780 millió dollár 
büntetést is kellett fizetnie az adócsalásban 
való bűnrészességéért. Ha az UBS ezt nem 
tette volna meg, akkor elveszítette volna 
egyesült államokbeli működési jogát. 

A SonntagsZeitung név nélkül idézett 
egy bankárt, aki szerint a most érintett 
bankoknak összesen kétmilliárd svájci 
frank büntetést kell majd fizetniük.

Ország – világ
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Az Európa Tanács emberi jogi biz-
tosa szerint Európában három or-
szágban – Lengyelországban, Ro-
mániában és Litvániában – tartott 
fenn titkos börtönöket a CIA.

Thomas Hammarberg, a főként 
emberi jogi kérdésekkel fog-
lalkozó összeurópai szervezet 

emberi jogi biztosa tegnap tett közzé 
összegzést arról, hogy adatai szerint a 
CIA milyen titkos műveleteket hajtott 
végre Európában 2001 végétől, attól 
fogva, hogy a világ különböző pont-
jain terrorizmussal gyanúsított sze-
mélyeket ejtett foglyul. Hammarberg 

szerint a titokban folytatott vallatással 
nyert információk értéke megkérdője-
lezhető, az viszont kétségtelen, hogy ez 
az emberi jogok súlyos sérelmével járt. 
Szerinte Bukarest közelében 2003. 
szeptember 23-án kezdett működni 
a titkos börtön – közvetlenül azután, 
hogy a lengyelországit bezárták. A 
lengyelországi fogvatartottak közül 
legkevesebb egyet bizonyítottan át-
szállítottak a romániai Băneasa repü-
lőtérre. A CIA romániai tevékenysége 
két évig folytatódott. A hatóságok 
kevés hajlandóságot mutattak utóbb a 
történtek feltárására – állapította meg 
Thomas Hammarberg.


