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– Hogyan magyarázha-
tó az a tény, hogy a román 
állam az 1921-es évi agrár-
törvény alapján a naszódi, 
karánsebesi és csíki határ-
őrezredek birtokaiból egye-
dül a csíki határőrezredek 
birtokait sajátította ki?

– Nem ismerem eléggé sem 
az említett határőrezredek tör-
ténetet, sem pedig az 1921-es 
évi agrárreform gyakorlatba 
ültetését, ezért inkább felté-
telezésekbe bocsátkozom. Az 
a tény, hogy a román állam 
1946-ban a Csíki Magánjavak 
tulajdonának egy részét visz-
szaszolgáltatta, az én értel-
mezésemben azt jelenti, hogy 
a román állam beismerte az 
1923-as évi kisajátítás legalább 
részlegesen törvénytelen vol-
tát. Az is egy lehetőség, hogy 
Bukarest 1923-ban nem értette 
meg, hogy a Csíki Magánjavak 
tulajdona nem egy csíkszeredai 
intézményhez kapcsolódik, ha-
nem több ezer család, a határ-
őrök leszármazottainak közös 
tulajdona. Az 1921-es évi ag-
rárreform célja a magánkézben 
lévő nagybirtokrendszer fel-
számolása volt és nem a közös-
ségi tulajdon kisajátítása. Ha 
létezett is bármilyen feszültség 
Románia akkori kormánya és a 
Csíki Magánjavak vezetősége 
között, a több száz, esetlegesen 
több ezer család „büntetése” 
nem volt helyes lépés. Termé-
szetesen könnyen találhatunk 
magyarázatokat (nem biztos, 
hogy megbocsáthatóakat) azon 
túlzott megnyilvánulásokra, 
amelyeket egy szörnyű pusztí-
tással járó háború utáni évek-
ben követtek el, amely jelentős 
mennyiségű ellenséges érzü-
letet termelt. Ennél sokkal ne-
hezebben magyarázható, hogy 
miért volt szükség 23 évre, 
hogy megjelenjenek a korrek-
ciós intézkedések, és miért van 
az, hogy jelenleg a román állam 
adminisztratív és jogi szinten 
is elutasítja ennek tiszteletbe 
tartását. Konkrétan, a román 
állam a kommunista időszak-
ban mindenféle jogcím nélkül 
átvette a Csíki Magánjavak tu-
lajdonát (amelyet a Magánjavak 
a 1946/765-ös számú törvény 
alapján visszakapott), és jelen-
leg néhányan a képviselői közül 
megtagadják azok visszaszol-
gáltatását a jelenlegi egyesület 
számára, holott az bírói határo-
zat alapján a korábbi Csíki Ma-
gánjavak jogfolytonosa.

 
– Ismerve a 2000-2017 

közötti jogi dokumentu-
mokat, mit gondol, kit kép-
visel a román állam?

– Gondolom, azokra a jogi lé-
pésekre gondol, amelyeket a 
Csíki Magánjavak tett a román 
állam birtokában levő örökségé-
nek visszaszerzése érdekében. 
Ez egy olyan kérdés, amelyre 
én még nem találtam jogi szem-
pontból következetes magya-
rázatot. A 2005/247-es számú 

törvény értelmében a helyi ta-
nácsokhoz, majd a megyei ta-
nácsokhoz fordultunk annak 
érdekében, hogy közigazgatá-
silag kérvényezzük az örökség 
visszaszolgáltatását, amelyet a 
kommunista időszakban a ro-
mán állam eltulajdonított. Mi-
vel a törvény értelmében ezek 
a bizottságok vissza tudták vol-
na szolgáltatni az igényelt java-
kat, úgy gondolom, hogy korrekt 
módon feltételeztük, hogy hatás-
körüknek megfelelően a román 
államot képviselik. Utólag, meg-
támadva a megyei bizottság dön-
tését, abban a meglepetésben 
részesültünk, hogy az eljárás 
során a Hargita megyei pénz-
ügyi igazgatóságon keresztül 
a Pénzügyminisztérium lépett 
közbe a román állam képviselő-
jeként. Természetesen ez a za-
varos helyzet megakadályozott 
abban, hogy gyakoroljuk a vé-
delemhez való jogunkat, és an-
nak ellenére, hogy a bíróságtól 

kérvényeztük a helyzet tisztá-
zását, sem a maroshévízi, sem 
a hargitai törvényszék nem kí-
vánta ezt megtenni. Konkrétan, 
mi megfellebbeztük a román ál-
lamot képviselő megyei bizott-
ság döntését és a Hargita megyei 
pénzügyi igazgatósággal kellett 
szembesülnünk. Mi folytatnánk 
a jogi eljárásokat az európai és 
nemzetközi bíróságok előtt, akik 
minden bizonnyal tisztázni fog-
ják az eljárási keretet. Román ál-
lampolgárként frusztrált vagyok 
a jogi szolgáltatások minősége 
miatt, amelyet a román igazság-
szolgáltatás – különösen a Har-
gita megyei bíróságok – kínál. 
Amennyire én értem, a bélyeg-
illetékek, amelyeket az eljárás 
alanyaiként fizetnünk kell, iga-
zolják, hogy jogi szolgáltatásban 
részesülünk, és ebben az eset-
ben normális, hogy elvárásaink 
vannak a szolgáltatások minő-
ségével kapcsolatban.

 
– Mi a véleménye a Csíki 

Magánjavak által alkalma-
zott bírósági eljárásról? 
Tiszteletben vannak tart-
va az alapelvek legalább a 
végleges bírósági döntések 
jogi értékének szintjén?

– Én még egyelőre nem be-
szélnék a „Csíki Magánjavak 
által alkalmazott bírósági eljá-
rásról”, mert az nem jogerős, a 
beadványhoz és a védelemhez 
való alkotmányos jogokat nem 
tisztelő bírósági határozatok 
körvonalazzák. Én személye-
sen várom, hogy az ICCJ (Înalta 
Curte de Casație și Justiție, Leg-
felső Semmítő- és Ítélőszék) 
cenzúrázni fogja a Marosvá-
sárhelyi Bíróság döntését. Ami 
a Hargita Megyei Törvényszék 
döntéseit illeti, kötelesek va-
gyunk alávetni magunkat a 
nemzetközi bíróságok cenzú-
rázásának. Egyesek számára 

öröm, mások számára keserű-
ség, hogy a Hargita Megyei Tör-
vényszék döntései igazolják, 
hogy a román igazságszolgál-
tatással való visszaélés nincs 
összefüggésben az etnikum-
mal. Mi meg fogjuk támadni az 
ellentmondásos határozatokat.

– A Csíki Magánjavak rö-
videsen európai fórumokon 
kíván jogorvoslatot keresni. 
Hogyan gondolja, az eddigi 
peres folyamatnak vannak 
jogi buktatói? Milyen érve-
ket és bizonyítékokat kell 
felmutatni az európai fóru-
mokon annak érdekében, 
hogy a Csíki Magánjavak 
vagyonának visszaigénylé-
se megvalósuljon, amelyet 
a román állam közigazga-
tása és a bíróság nem akar-
nak elismerni?

– Lényegében, véleményem 
szerint az igazságos eljáráshoz 
való jog sérült, amely az euró-
pai jogi közegben emberi jog-

ként határozható meg. Ez a jog, 
meglátásom szerint egy em-
berek által alkotott közösség-
re is érvényes, esetünkben egy 
egyesületre. Egészen biztosan 
létezik egy kompetens bíróság, 
amely előtt a Csíki Magánjavak 
Közbirtokossági Egyesület si-
kerrel védheti igazát – minden-
esetre, addig nem állunk meg, 
amíg az igazságot ki nem har-
coljuk. Konkrétan, esetünkben 
nem tartották be a becsületes 
eljáráshoz való jogot a bíróság 
munkaügyi hatóságának meg-
sértésével, a beadványhoz és a 
védelemhez való alkotmányos 
jog áthágásával. Az eljárási jo-
gok és garanciák tiszteletbe tar-
tásáról pedig nem is érdemes 
beszélnünk abban az esetben, 
amikor ezek a román társada-
lom domináns véleménye sze-
rint „ügyvédi trükközések”.

(folytatása következik)

BIRÓ ALBIN

Interjú Cristian Botez jogásszal (a Csíki Magánjavak története, 32. rész)

Sérült az igazságos eljáráshoz való jog

Megtépázott közösségi vagyon. „Addig nem állunk meg, amíg az igazságot ki nem harcoljuk”

Cristian Botez köz-

gazdász és nemzet-

közi jogász. A Csíki 

Magánjavak önkéntes 

jogi tanácsadója. A 

pénzügyi felügyelet-

nél dolgozik, az első 

alelnök tanácsosa.

Jogászi vélemény

Biró Albin, akinek a székelység történelme a szenvedélye, felhívta 
a figyelmemet a Csíki Magánjavak esetére, és sikerült is átadnia 
ezzel kapcsolatos ismereteinek egy részét. A Csíki Magánjavak 
történelme azokkal az erdőterületekkel kezdődik, amelyeket I. 
József császár azért juttatott a székely határőrezredeknek, hogy 
megélhetési eszközt biztosítson számukra, és hogy meg tudjanak 
felelni a katonai kötelezettségeiknek.
Albinnak sok türelme volt, és részletesen elmesélte, hogy a szé-
kely családokból hogyan lett katonai szervezet (határőrezred), 
majd civil szervezet (Csíki Magánjavak), amelyet az osztrák-ma-
gyar és a román állam is elismert, miután Erdély egyesült a Ro-
mán Királysággal. A Csíki Magánjavak jogi helyzetének tisztázásá-
val kapcsolatos érdemek Albint és kollégáit illetik, akik türelem-
mel, erőfeszítésekkel, és olykor saját forrásból finanszírozott 
költségekkel összegyűjtötték a levéltári anyagokat, és elindították 
a jogi eljárást, amely véleményem szerint (most jött el az ideje an-
nak, hogy dicsekedjek azzal, hogy ez egy szakértői vélemény, mi-
vel jogi végzettségem van) minden kétséget kizárólag (legalábbis 
a jóhiszemű emberek számára) a Csíki Magánjavak tulajdonjogát 
igazolja. (Cristian Botez)

„Véleményem 
szerint az igazságos 
eljáráshoz való jog 
sérült, amely az 
európai jogi közegben 
emberi jogként 
határozható meg.”
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