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A mellékelt fényképen Adrian Jean 
Andrei-nak, Hargita megye prefek-
tusának, pontosabban a családjának 
használatában álló két autó látha-
tó, amint a csíkszeredai Temesvári 
sugárúton felfestett helyen, tehát 
tilosban parkolnak. A fénykép né-
hány héttel ezelőtt készült, abban az 
időszakban, amikor kiderült, hogy 
a drákói szigornak köszönhetően 
több éven át jól működő csíksze-
redai fizetéses parkolási rendszer 
úgy omlik össze, mint a kártyavár. 
Mint ismert, a parkolási szabályzó 
elfogadásáról szóló helyi tanácsi ha-
tározatot maga a prefektus támad-
ta meg a bíróságon különböző jogi 
kifogásokra hivatkozva. Ha ragasz-
kodunk az idősíkhoz, akár azt is 
mondhatjuk, hogy a kormány Hargita 
megyei képviselője bebizonyította a 
városvezetésnek, hogy az évek során 
nehezen megszokott rendet játszi 
könnyedséggel szét lehet rombolni. 

Mit mondhatnánk, igaza lett. Itt kell 
megemlíteni azt is, hogy a szabály-
zóval korántsem volt minden rend-
ben, hiszen a megbírságolt autósok 
tucatjai nyertek pereket a parkolási 
bírságok miatt. 
Tulajdonképpen a prefektus álláspont-
ja, miszerint a szóban forgó tanácsi 
határozat nincs rendben jogi szem-
pontból, azt mutatja, hogy a kormány 
képviselője megfelelő jogi keretek kö-
zé akarja terelni a szabályozást. Hogy 
az normálisan, korrekten írja körbe ki, 
mit és hová. 
Csakhogy most azt tapasztaljuk, hogy 
ha nincs szabályozás és számonkérés, 
akkor a gépjárművezetők jelentős ré-
széből előjön a bunkó autós viselke-
dés. Ebben a kialakulóban lévő káosz-
ban már csak a rendőrség tehet(ne) 
némi rendet, amennyiben napi rend-
szerességgel ellenőrzi például azt, 
hogy a kijelölt buszmegállókban állo-
másoznak-e személyautók, illetve mi a 

helyzet út szélén, sarkán vagy akárhol 
vészjelzőre kapcsolt járművekkel. És 
mi van a parkoló autók mögé beálló, a 
biciklisávokra, járdákra, sőt szinte min-
denhová parkoló gépkocsikkal? És mi 
van például azokkal az autókkal, ame-
lyek rendszámáról a prefektus monog-

ramja köszön vissza? Vagy a bárkié.  
Fontos a rend fenntartása, hiszen az 
már bebizonyosodott, hogy ameny-
nyiben nincs ellenőrzés, akkor a fel-
festett vonalak könnyen láthatatlan-
ná válnak. Elég, ha csak a mellékelt 
képre tekintünk... 

Fakultatív útfestések

Radu Chiriță kolozsvá-
ri jogprofesszor és ügy-
véd kezdett el kutatni egy 

strasbourgi emberjogi bíró-
sági határozat nyomán. Kuta-
tásában azt vizsgálta, hogy a 
romániai bíróságok miként vi-
szonyulnak az ügyészségek 
lehallgatási kéréseihez. Az im-
már egy éve tartó kutatómunka 
során, ami 234 ítélőszéket érin-
tett (Románia összes bírósá-
gát), kikérte azoknak a 2010 és 
2015 között keltezett kérések-
nek a határozatait, amelyek-
ben az ügyészség jóváhagyást 
kért a gyanúsítottak telefonbe-
szélgetéseinek lehallgatására. 
A kutatás nem ment zökkenő-
mentesen, nem sikerült minden 
bírói intézménytől beszerezni 
az információkat, öt ítélőszék 
elutasította a professzor adat-
igénylését. Ennek ellenére ele-
gendő anyag gyűlt össze egy 
statisztika összeállítására.

A számok

Az említett időszakban or-
szágszerte 109 946 lehallga-
tási kérelmet nyújtottak be a 
bíróságokhoz, amelyek ezek 
közül 102 729-et hagytak jóvá, 
azaz a kérések 93,44 száza-
lékát. Radu Chiriță szerint ez 
megközelítőleg 300 ezer em-
ber lehallgatását jelentheti, fi-
gyelembe véve, hogy senki sem 
beszél egyedül telefonon. Ezek 
nem azon típusú lehallgatá-
sok, amelyben egy számítógép 
bizonyos kulcsszavakat figyel, 

majd ezek elhangzása esetén 
jelez, és utólag meghallgat-
ják az adott beszélgetéseket. 
Ezekben az esetekben aktívan 
hallgatózik valaki, és a beszél-
getést rögzíti, majd jegyző-
könyvet készít róla.

Mifelénk

A Hargita megyében műkö-
dő ítélőszékekre vonatkozó 
adatokat megvizsgálva sta-
tisztikailag a Hargita Megyei 
Törvényszék 98,68 százalékos 
jóváhagyási rátával az első he-
lyen áll, ugyanis 361 kérésből 
356-ot pozitívan bíráltak el. A 
lehallgatási kérések kedvező 
elbírálását tekintve a Székely-
udvarhelyi Bíróság csak ke-
véssel marad el a törvényszék 
mögött, ugyanis az említett idő-
szakban 101 lehallgatási kérés 
közül 99-et hagyott jóvá, az-
az a kérések 98,02 százalékát 
kedvezően bírálták el. A Csík-
szeredai Bíróságon 207 kérés-
ből 196-ot hagytak jóvá, ami 
94,69 százalékos arányt jelent. 
A Gyergyószentmiklósi Bíróság 
51 kérésből 50-et hagyott jóvá, 
tehát a kérések 98,04%-át.

Feltételek

A telefonbeszélgetések le-
hallgatása a büntetőjogi per-
rendtartási  törvénykönyv 
értelmében bizonyítéknak mi-
nősül. Olyan esetekben kérvé-
nyezheti az ügyészség az ilyen 
jellegű megfigyelést, amikor 

nincs más módja a bizonyíté-
kok megszerzésének, a megfi-
gyeléssel járó jogsértés arányos 
a bűncselekmény súlyosságá-
val, és fennáll egy bűncselek-
mény elkövetésének veszélye. 
Feltétel az is, hogy súlyos, tehát 
legkevesebb öt év szabadság-
vesztéssel járó bűncselekmény 
esetében kérhető a lehallgatás, 
vagy a tett egyike kell legyen a 
büntetőjogi perrendtartási tör-
vénykönyv 139. cikkelyének 2. 
bekezdésében felsorolt bűncse-
lekményeknek.

Gyanúsan magas arány

A jogi szakértő szerint azért 
aggasztóak a magas jóváhagyá-
si arányok, mert az ügyészségek 
iránti bírósági részrehajlást ta-
núsíthatják, hiszen – vélekedése 
szerint – a kérések nem lehetnek 

ilyen nagy arányban megalapo-
zottak. A strasbourgi emberjo-
gi bíróság a Iordachi és mások 
kontra Moldova ügyben úgy fo-
galmazott, hogy egy ország tör-
vénye akkor biztosít megfelelő 
védelmet a túlkapások ellen, ha 
alaposan meghatározza azt, mit 
értünk az „alapos gyanú” kifeje-
zésen, ami a lehallgatások enge-
délyezésének egyik feltétele.

Az érem másik oldala

Kérdésünkre a Hargita Me-
gyei Törvényszék egyik ügyésze 
elmondta, hogy csakis abban az 
esetben kérvényeznek lehall-
gatást, ha az tényleg szüksé-
ges. Ugyanakkor azt is közölte, 
hogy az említett statisztikák-
ba a korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA), valamint a szervezett 
bűnözés és terrorizmus elleni 

ügyészség (DIICOT) lehallgatá-
si kérései is beletartoznak, ám 
azokkal kapcsolatban nem tud 
nyilatkozni. Az ügyész felhívta a 
figyelmet arra is, hogy a statisz-
tikában nem szerepel az, hogy 
az ügyészek által vezetett nyo-
mozásoknak mekkora hányadát 
teszik ki azok az ügyek, ame-
lyekben lehallgatásokat hagy-
tak jóvá. A témával kapcsolatban 
felkerestük Lőrincz Rómeót, a 
Hargita Megyei Törvényszék saj-
tószóvivőjét is, aki rámutatott, 
hogy ezeket a számokat továb-
bi kutatással kell megerősíteni, 
ugyanis csak akkor van igazán 
nagy probléma, ha azokban az 
ügyekben, amelyekben a le-
hallgatások anyaga bizonyíté-
kul szolgált, ezt nem követték 
elmarasztaló bírói döntések.

FAZAKAS LÁSZLÓ

Bírósági adatok alapján készült kutatás a megfigyelési kérések jóváhagyási arányáról

Rábólintanak a lehallgatási kérésekre

Az ügyészségek általában kedvező elbírálást kapnak a telefonbeszélgetések lehallgatására

ILLUSZTRÁCIÓ: BARABÁS ÁKOS
A telefonlehallgatási kérelmek kedvező elbírálási 

arányáról végzett országos kutatást a kolozsvári 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem jogi karának 

egyik professzora, a bírósági adatok alapján. 

Kiderült, hogy az ítélőszékek majdnem minden 

ügyészségi kérést jóváhagynak, az országos át-

lag meghaladja a kilencven százalékot, Hargita 

megyében pedig még a hazai középértéknél is 

magasabb ez az arány.




