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Az ügycsomó visszaküldését 
az előzetes bírói testület-
hez a per márciusi tárgya-

lása előtt kérte Borboly Csaba 
védőügyvédje, arra hivatkozva, 
hogy az általuk benyújtott, a bün-
tetőjogi perrendtartási törvény 
több cikkére vonatkozó alkot-
mányossági kifogást az Alkot-
mánybíróság több mint három 
éve elfogadta. Ebben szerepelt az 
is, hogy az előzetes bírói testü-
let előtt lefolytatott eljárás során 
nem részesültek egyenlő bánás-
módban a védelem és a vád kép-
viselői, ilyen körülmények között 
pedig nem biztosított a tisztes-
séges eljárás lefolytatása. A per 
immár harmadik bírája később-
re ígért döntést, amely időközben 
megszületett – a kérést elutasí-
tották.

További kifogások

Ez azt jelenti, hogy a bünte-
tőpert a bizonyítási eljárástól 
kezdik újra, azaz ismét meghall-

gatják a vád és a védelem tanúit 
is – akiknek egy része már ko-
rábban megjelent, és vallomást 
tett a bíróság előtt. A bizonyítá-
si eljárás megismétlésére azért 
van szükség, mert a strasbour-
gi székhelyű Emberi Jogok Eu-
rópai Bírósága több keresetet 
is elfogadva korábban arra kö-
telezte Romániát, hogy a bün-
tetőperek bizonyítási eljárásait 
vezető bírónak kell meghoznia 
az ítéletet is egy per során. Kér-
désünkre Sergiu Bogdan, Bor-
boly ügyvédje úgy nyilatkozott, 
további, ismételten megfogalma-
zott kifogásaikról a bíró a bírósá-
gi eljárás folyamán hoz döntést, 
mielőtt a bizonyítási eljárás és 
a tanúmeghallgatások elkezdőd-
nének. A további kifogások és 
kérések egyik tárgya a lehallga-

tási jegyzőkönyvekre alapozott 
bizonyítékok kizárása, mivel az 
Alkotmánybíróság törvénybe üt-
közőnek minősítette a büntetőjogi 
perrendtartás azon rendelkezé-
sét, miszerint a lehallgatásokat a 
bűnüldöző szerveken és a rend-
őrségen kívül „más, erre sza-
kosodott állami szervek”, jelen 
esetben a Román Hírszerző Szol-

gálat (SRI) is végezheti. Hason-
lóképpen több másik vádlott 
védőjével együtt Borboly Csa-
ba ügyvédje azt is kérte, hogy 
az őket érintő, nemzetbizton-
sági okokra való hivatkozással 
elrendelt lehallgatásokat enge-
délyező bírói döntés titkosítását 
oldják fel.
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Elutasították az előzetes bírói testülethez való visszatérést

Újrakezdik Borbolyék perét?

A Hargita Megyei Törvényszék épülete. Évek óta húzódik az eljárás

0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.
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Telefon: 0266–218 361
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                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
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Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Félelmetesen összekuszálódott min-
den a világban. Miközben sokan azt han-
goztatják, „nyissátok meg a határaitokat, 
fogadjatok be ismeretlenül és kérdezetle-
nül 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 ame-
rikai elnök megfenyegette az oroszokat, 
készüljetek, nemsokára megtapasztaljá-
tok, milyenek az amerikai rakéták, mire 
az oroszok: egyenként fogjuk levadászni 
őket. 

Azt is mondhatnám helyi szóhasználat-
tal, 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 csics-
kás sakálok is, Anglia és Franciaország, 
amelyek belső válsága okán – ahogy 

Trumpnak is – kapóra jön egy újabb há-
ború. Persze a NATO még nem nyilatko-
zott, bár egyértelmű, hogy fog. Az egyet-
len józan hang Németországé, amin nem 
is lehet csodálkozni, hiszen épp most 
öntötték nyakon kb. kétmillió katonaké-
pes fiatal arabbal. És Merkel kancellár 
asszony vagy a tanácsadói el tudják kép-
zelni, 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 hábo-
rú esetén már csak ez következhet. Erre 
szolgáltattak példát a mintademokráciák. 
Vagyis Amerika és Kanada. Ugyanis ott 
már kipróbálták ezt a második világhábo-
rú 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. Vesz-
tesek 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 emlékmű-
veket, ha kételkednék is a gondolat igaz-
ságában, bizonyosságot nyerek. Szóval 
a tapasztalat alapján az egyetlen esély a 
béke lenne, lehetne, de tény az is, hogy 
azoknak, akik a háborút csinálják, általá-
ban nincsenek halottaik. Soha. Washing-
ton biztos abban, hogy a háborúra okot 
adó vegyi támadást Damaszkusz követte 
el. Mi pedig még emlékszünk arra, hogy 
Washington biztos volt abban is – To-
ny Blairrel együtt –, hogy Iraknak vegyi 
fegyverei vannak. Nyolc év háborúra volt 
szükség, hogy megbizonyosodjanak az 
ellenkezőjéről.

A józanság reménysége
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Nem kezdik újra az ala-

poktól a Borboly Csaba 

és tizenkét másik sze-

mély elleni büntetőper 

tárgyalását, az ügyirat 

nem kerül az előzetes 

bírói testület elé – er-

ről döntött a Hargita 

Megyei Törvényszék. 

Az újrakezdést azután 

kérték, hogy új bíró vet-

te át a bírósági eljárás 

vezetését.
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Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2013-ban a Hargita 
megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát a közérdek ellen elkö-
vetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra 
való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására 
való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelen-
téssel 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.
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