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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.

Az ügycsomó visszakül-
dését az előzetes bírói 
testülethez a per már-

ciusi tárgyalása előtt kérte 
Borboly Csaba védőügyvédje, 
arra hivatkozva, hogy az általuk 
benyújtott, a büntetőjogi per-
rendtartási törvény több cikké-
re vonatkozó alkotmányossági 
kifogást az Alkotmánybíróság 
több mint három éve elfogad-
ta. Ebben szerepelt az is, hogy 
az előzetes bírói testület előtt 
lefolytatott eljárás során nem 
részesültek egyenlő bánásmód-
ban a védelem és a vád képvi-
selői, ilyen körülmények között 
pedig nem biztosított a tisz-
tességes eljárás lefolytatása. A 
per immár harmadik bírája ké-
sőbbre ígért döntést, amely idő-
közben megszületett – a kérést 
elutasították.

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 kötelez-
te Romániát, hogy a büntetőpe-

rek bizonyítási eljárásait vezető 
bírónak kell meghoznia az ítéle-
tet is egy per során. Kérdésünkre 
Sergiu Bogdan, Borboly ügyvédje 
úgy nyilatkozott, további, ismétel-
ten megfogalmazott kifogásaikról 
a bíró a bírósági eljárás folyamán 
hoz döntést, mielőtt a bizonyí-
tási eljárás és a tanúmeghallga-
tások elkezdődnének. A további 

kifogások és kérések egyik tárgya 
a lehallgatási jegyzőkönyvekre 
alapozott bizonyítékok kizárá-
sa, mivel az Alkotmánybíróság 
törvénybe ütközőnek minősítet-
te a büntetőjogi perrendtartás 
azon rendelkezését, miszerint 
a lehallgatásokat a bűnüldöző 
szerveken és a rendőrségen kí-
vül „más, erre szakosodott ál-

lami szervek”, jelen esetben 
a Román Hírszerző Szolgálat 
(SRI) is végezheti. Hasonlókép-
pen több másik vádlott védőjével 
együtt Borboly Csaba ügyvéd-
je azt is kérte, hogy az őket érin-
tő, nemzetbiztonsági okokra való 
hivatkozással elrendelt lehallga-
tásokat engedélyező bírói döntés 
titkosítását oldják fel.

 
KOVÁCS ATTILA

Elutasították az előzetes bírói testülethez való visszatérést

Részleges újrakezdés Borbolyék perében

A Hargita Megyei Törvényszék épülete. Évek óta húzódik az eljárás

Figyelembe véve a Csíkszere-
dai Megyei Sürgősségi Kórházban 
regisztrált légúti megbetegedé-
sek számának csökkenését, mától 
kezdődően visszaáll a megszokott 
beteglátogatási program a hozzá-
tartozók számára – jelezte szer-
kesztőségünknek Konrád Judit 
ideiglenesen kinevezett kórház-
menedzser. A látogatási program 
mától tehát a következőképpen 
alakul: hétköznapokon 15 – 17.30 
óra között, illetve hétvégén 10 – 12 
óra, valamint 15 – 17.30 óra között.

Fontos szabályok 

A kórház vezetőségének köz-
leménye szerint a látogatók he-
lyes viselkedésére vonatkozó 
szabályok a következők: „egy 
kórteremben egy pácienst egy-

szerre csak egy látogató látogas-
son, és ne maradjon többet tíz 
percnél! Ne vigyenek gyerekeket 
beteglátogatni (főleg kisgyereke-
ket)! Kizárólag suttogva beszél-
jenek! Viseljenek tiszta öltözetet, 
és ne üljenek a beteg ágyára! Kér-
dezzék meg az orvost, hogy mit 
fogyaszthat a kórházban fek-
vő beteg! Tartsák tiszteletben az 
Önök által látogatott beteg, va-
lamint a kórteremben található 
többi páciens pihenését! Ne za-
varják az orvosi vizitet és az asz-
szisztensek által a kórteremben 
fekvő betegeknek adott kezelést! 
Ne hozzanak és ne adjanak sem-
milyen gyógyszert a betegnek a 
kezelőorvos tudta nélkül! Vigyáz-
zanak a tisztaságra! Viselkedje-
nek civilizáltan az egészségügyi 
személyzettel szemben”. (M. R.)

Véget ért a beteglátogatási tilalom a megyei kórházban

Mától visszaáll a megszokott beteglátogatási program a megyei kórházban 

Holnap kezdődik 
a nagykilenced

Csíksomlyón holnap, április 17-
én kezdődik a Páduai Szent Antal 
nagykilenced. A szentmisék 
kilenc egymást követő kedden 
reggel 8, délelőtt fél 11 és este 
7 órától lesznek. Az idei Szent 
Antal kilenced szónokai: a reggel 
8 órakor kezdődő szentmisé-
ken a rendház papjai, a délelőt-
ti szentmiséken Bakó Ferenc 
sepsibükszádi plébános, kedd 
esténként pedig Gegő Julianus 
ferences atya mond szentbeszé-
det a kegytemplomban.
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Öt éve kezdődött

Az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyosztály (DNA) 2013-
ban a Hargita megyei önkor-
mányzat elnökét, Borboly 
Csabát a közérdek ellen elkö-
vetett többrendbeli hivatali 
visszaéléssel, magánokirat-
hamisításra való többrend-
beli felbujtással, hamisított 
közokirat felhasználására va-
ló felbujtással, közokirat-ha-
misítással, illetve rágalmazó 
feljelentéssel vádolta meg, 
vele együtt további tizenkét 
személyt küldtek a vádlot-
tak padjára. A DNA szerint 
a vádlottak két megyei út, a 
Felsőboldogfalvától Erdő-
vidékre vezető 131-es és a 
Csíkrákost Lóvésszel össze-
kötő 124-es számú megyei út 
felújítása kapcsán több mint 
4,8 millió lejjel károsították 
meg Hargita megyét. A vád-
irat szerint az összeg a meg-
őrzésre hagyott, ám a való-
ságban nem létező építési 
anyagok értékéből, valamint 
a közbeszerzési eljárásokról 
kizárt cégek ajánlatai és a 
tulajdonképpen leszerződött 
munkálatok értéke közöt-
ti különbségekből adódik. 
Három vádlott korábban be-
ismerő vallomást tett, őket el 
is ítélték, a többiek alapta-
lannak tartják a vádakat.




