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Elutasították az előzetes bírói testülethez való visszatérést

Újrakezdik Borbolyék perét?
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te át a bírósági eljárás

A

z ügycsomó visszaküldését
az előzetes bírói testülethez a per márciusi tárgyalása előtt kérte Borboly Csaba
védőügyvédje, arra hivatkozva,
hogy az általuk benyújtott, a büntetőjogi perrendtartási törvény
több cikkére vonatkozó alkotmányossági kifogást az Alkotmánybíróság több mint három
éve elfogadta. Ebben szerepelt az
is, hogy az előzetes bírói testület előtt lefolytatott eljárás során
nem részesültek egyenlő bánásmódban a védelem és a vád képviselői, ilyen körülmények között
pedig nem biztosított a tisztességes eljárás lefolytatása. A per
immár harmadik bírája későbbre ígért döntést, amely időközben
megszületett – a kérést elutasították.

További kifogások
Ez azt jelenti, hogy a büntetőpert a bizonyítási eljárástól
kezdik újra, azaz ismét meghall-
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gatják a vád és a védelem tanúit
is – akiknek egy része már korábban megjelent, és vallomást
tett a bíróság előtt. A bizonyítási eljárás megismétlésére azért
van szükség, mert a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága több keresetet
is elfogadva korábban arra kötelezte Romániát, hogy a büntetőperek bizonyítási eljárásait
vezető bírónak kell meghoznia
az ítéletet is egy per során. Kérdésünkre Sergiu Bogdan, Borboly ügyvédje úgy nyilatkozott,
további, ismételten megfogalmazott kifogásaikról a bíró a bírósági eljárás folyamán hoz döntést,
mielőtt a bizonyítási eljárás és
a tanúmeghallgatások elkezdődnének. A további kifogások és
kérések egyik tárgya a lehallga-

tási jegyzőkönyvekre alapozott
bizonyítékok kizárása, mivel az
Alkotmánybíróság törvénybe ütközőnek minősítette a büntetőjogi
perrendtartás azon rendelkezését, miszerint a lehallgatásokat a
bűnüldöző szerveken és a rendőrségen kívül „más, erre szakosodott állami szervek”, jelen
esetben a Román Hírszerző Szol-

gálat (SRI) is végezheti. Hasonlóképpen több másik vádlott
védőjével együtt Borboly Csaba ügyvédje azt is kérte, hogy
az őket érintő, nemzetbiztonsági okokra való hivatkozással
elrendelt lehallgatásokat engedélyező bírói döntés titkosítását
oldják fel.
KOVÁCS ATTILA

Öt éve kezdődött
Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2013-ban a Hargita
megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát a közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra
való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására
való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel vádolta meg, vele együtt további tizenkét személyt küldtek a
vádlottak padjára. Három vádlott korábban beismerő vallomást tett,
őket el is ítélték, a többiek alaptalannak tartják a vádakat.

A józanság reménysége
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A Hargita Megyei Törvényszék épülete. Évek óta húzódik az eljárás

Félelmetesen összekuszálódott minden a világban. Miközben sokan azt hangoztatják, „nyissátok meg a határaitokat,
fogadjatok be ismeretlenül és kérdezetlenül tízezreket”, a világ egy másik, nem is
oly távoli részén vagy háborúra készülnek
egyesek, vagy már pusztítják egymást
minden talpalatnyi földért. És egyáltalán
nincs szó nyitott határokról. Trump amerikai elnök megfenyegette az oroszokat,
készüljetek, nemsokára megtapasztaljátok, milyenek az amerikai rakéták, mire
az oroszok: egyenként fogjuk levadászni
őket.
Azt is mondhatnám helyi szóhasználattal, birizgálják egymás bajszát. Ami nincs.
A gond az, hogy ennél sokkal nagyobb
a baj. Az már önmagában is elég lenne,
hogy két világhatalom feszül egymásnak,
de már ott forgolódnak az örökös csicskás sakálok is, Anglia és Franciaország,
amelyek belső válsága okán – ahogy

Trumpnak is – kapóra jön egy újabb háború. Persze a NATO még nem nyilatkozott, bár egyértelmű, hogy fog. Az egyetlen józan hang Németországé, amin nem
is lehet csodálkozni, hiszen épp most
öntötték nyakon kb. kétmillió katonaképes fiatal arabbal. És Merkel kancellár
asszony vagy a tanácsadói el tudják képzelni, mekkora befogadó táborokra volna
szükség egy esetleges háború esetén,
bár a német történelmi emlékezet egy
idő óta nem bírja elviselni a szögesdrót
látványát. Szúrja a szemüket s tudatukat
a látvány. Bár tudva tudják, egy háború esetén már csak ez következhet. Erre
szolgáltattak példát a mintademokráciák.
Vagyis Amerika és Kanada. Ugyanis ott
már kipróbálták ezt a második világháború idején, amikor japánok tízezrei – akik
megbecsült tagjai voltak az amerikai
társadalomnak – kerültek egyik napról
a másikra a szögesdróton belül. Ennyit

a demokráciákról. Mi már tapasztaltunk
népit is belőle, sokoldalúan fejlettet is,
a liberálist éppen most tanuljuk. Mert a
háborúkban csak vesztesek vannak. Vesztesek a győzők is, ott vannak mögöttük
is a nyomorultak, a halottaik, a lerombolt
életek, a sosem gyógyuló sebek, s látva
a székely falvakban lévő hősi emlékműveket, ha kételkednék is a gondolat igazságában, bizonyosságot nyerek. Szóval
a tapasztalat alapján az egyetlen esély a
béke lenne, lehetne, de tény az is, hogy
azoknak, akik a háborút csinálják, általában nincsenek halottaik. Soha. Washington biztos abban, hogy a háborúra okot
adó vegyi támadást Damaszkusz követte
el. Mi pedig még emlékszünk arra, hogy
Washington biztos volt abban is – Tony Blairrel együtt –, hogy Iraknak vegyi
fegyverei vannak. Nyolc év háborúra volt
szükség, hogy megbizonyosodjanak az
ellenkezőjéről.

