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Megszavazta a különbizottság a hivatali visszaélés besorolásának módosítását

Értékküszöb és csökkenő büntetés

Szükséges egy küszöb meg-
állapítása a hivatali vissza-
élés bűncselekményként va-

ló besorolásához, ennek összege 
azonban nem lehet túl magas – 
erre az álláspontra helyezkedett 
Tudorel Toader igazságügy-mi-
niszter a büntető törvénykönyv és 
a büntető perrendtartás sok vitát 
kiváltó módosításának ügyében, 
amelyet hétfőn meg is szavazott 
az igazságügyi törvények módo-
sításával megbízott parlamenti 
különbizottság.

 A testület kormánypárti több-
sége RMDSZ-es támogatással 
13–7 arányban fogadta el a mó-
dosításokat, amelyek értelmében 
a küszöbérték egyhavi bruttó mi-
nimálbérnek felel majd meg, és 
csökken a büntetési tétel is.

 A miniszter vasárnap este a 
România TV hírcsatornának nyi-
latkozva kifejtette: a hivatali visz-
szaélés olyan jellegű bűncselek-
mény, amelyet az ügyészek csak 
akkor jelölnek meg önálló tény-
állásként, ha az elkövetett tett 
nem sorolható be más bűncse-
lekményként a hatályos törvé-
nyek alapján. Emlékeztetett: az 
új büntető törvénykönyv a meg-
torló politika helyett a megelőzés 
elvét alkalmazza.

 Toader egyben az alkotmány-
bíróság két korábbi ítéletére is 
hivatkozott. Az egyik kimondja, 
hogy külön törvényt vagy rende-
letet kell hozni azon esetek bün-
tetésére, amikor egy köztisztvi-
selő nem, vagy rosszul teljesíti 
a kötelességét. A másik ítélet ér-
telmében határvonalat kell húz-
ni a büntetőjogi és a fegyelmi fe-
lelősség között. Vagyis az oko-
zott kár tekintetében léteznie kell 
egy olyan küszöbértéknek, amely 
alatt a hivatali visszaélés nem 
számít bűncselekménynek.

 Kijelentette: ennek fényében 
méltányos küszöbértéket kívánt 
megállapítani. A közmeghallga-
tásokon és a jogi szakmai fóru-
mokkal folytatott egyeztetések 
nyomán, amelyeken számos ja-
vaslat született a 10 ezer és 100 
ezer lejes vagy eurós összege-
kig, kikért egy statisztikát a leg-
főbb ügyészségtől, amely arra 
vonatkozott, melyik a legalacso-
nyabb összegű kár, amely miatt 
vádat emeltek valaki ellen. Mint 
kiderült, ez az összeg rendsze-
rint nem csökkent 1400–1500 
lej alá.

 „Vagyis az nem jelent veszélyt 
a társadalomra, ha egy közhiva-
talnok figyelmetlenségből 1400–
1500 lej alatti kárt okoz” – mu-
tatott rá a miniszter. Ennek nyo-
mán az alkotmánybíróság máso-
dik ítéletére és a statisztikákra 

alapozva úgy döntött, a küszöb-
értéket a bruttó minimálbér ösz-
szegében állapítja meg. Vagyis 
amennyiben az okozott kár mér-
téke meghaladja az összeget, ak-
kor bűncselekményről van szó, 
ha nem, akkor fegyelmi vétség-
ről. A bruttó minimálbér jelen-
leg 1900 lej.

Enyhébb büntetés

Toader egyébként elküldte a par-
lamentbe az általa javasolt módo-
sításokat. Ezek szerint a küszöb-
érték megállapítása mellett a hi-
vatali visszaélésért járó maximá-
lis büntetés mértéke a jelenlegi 
hétről öt évre csökkenne.

A tervezet szerint hivatali 
visszaélésnek az olyan, hivata-
li tisztséget betöltő személy cse-
lekedete minősül, aki nem haj-
landó eleget tenni valamilyen 
kötelezettségének, vagy annak 
egy hatályos törvény, sürgőssé-
gi vagy egyszerű kormányren-
delet megsértésével tesz eleget 
azzal a céllal, hogy önmaga, há-
zastársa vagy másodfokú roko-
na számárra vagyoni haszonra 
tegyen szert, és erre hivatott ha-
tóság mondja ki, hogy ezzel egy 
minimálbérnél nagyobb anya-
gi kárt okoz, illetve egy magán- 
vagy jogi személy jogos érdeke-
it megsérti.

 Stelian Ion, az ellenzéki Ment-
sétek meg Romániát Szövet-
ség (USR) képviselője bírálta a 
minisztert, hogy csak kevéssel 
az ülés előtt küldte el a javas-
latot, és mindezt úgy értelme-
zi, a módosítás elfogadása ese-
tén Liviu Dragnea, a kormány 
fő erejét adó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnöke – akit alapfo-
kon három év hat hónap letölten-
dő szabadságvesztésre ítéltek 
hivatali visszaélésre való felbuj-

tás miatt – megússza a felelős-
ségre vonást, akárcsak a helyi 
kiskirályok. Ezt azzal támasz-
totta alá, hogy a miniszter terve-
zete szerint csak a saját vagy ro-
kon számára hasznot hajtó visz-
szaélés bűncselekmény. Ha pe-
dig egy barát a kedvezménye-
zett, akkor nem az. A Btk. érin-
tett 297. cikkelye ugyanis jelen-
leg nem tartalmazza azt, hogy az 
elkövető saját magát vagy roko-
nait juttatja törvénytelenül anya-
gi haszonhoz.

Elégedetlen
a módosításokkal a DNA

Bírálta a Tudorel Toader által 
beterjesztett módosító javasla-
tokat az Országos Korrupcióel-

lenes Ügyosztály is. Az ügyész-
ség közleménye szerint azok 
nyomán számos cselekedet 
dekriminalizálódna, sértve ez-
zel a törvény által óvott értéke-
ket. A módosítások hatályba lé-
pése nyomán ugyanis az ügyé-

szeknek számos ügyet kellene 
lezárniuk. Rámutatnak: az a ki-
tétel, hogy az elkövető tettéből 
saját vagy valamely hozzá kö-
zel álló személy húzzon hasz-
not, jelentősen leszűkíti az érin-
tett cselekmények körét. Azt 
sem tartják jó ötletnek, hogy a 
károkozás tényét hivatalos in-
tézménynek kell megállapítania. 
Ez ugyanis lehetőséget biztosít 
az érintett intézmény befolyáso-
lására, ha például egy minisz-
terről van szó. Bírálják a bünte-
tés mértékének csökkentését is.

Az igazságügyi törvények mó-
dosításán dolgozó parlamen-
ti különbizottság ülésén az el-
lenzéki honatyák sérelmezték 
Toader hiányát, aki alátámasz-
totta volna javaslatait. Stelian 
Ion a testület tevékenységének 
felfüggesztését javasolta mind-
addig, amíg az Európa Tanács 
alkotmányügyi szaktestülete, 
a Velencei Bizottság állást nem 

foglal az ügyben. Ám Márton Ár-
pád, a bizottság alelnöke emlé-
keztetett: a Velencei Bizottság 
már állást foglalt a hivatali visz-
szaélés témájában.

 Florin Iordache, a testület el-
nöke közölte: az igazságügy-mi-
niszter azért nincs jelen, mert 
szabadságon van. A minisztéri-
umot egy államtitkár képviselte 
az ülésen.  A bizottság elfogad-
ta azt a módosítást is, amelynek 
értelmében nem számít bűncse-
lekménynek a rokon vagy hozzá-
tartozó részéről az elkövetővel 
szembeni bűnpártolás.

 RMDSZ-es javaslatra azt is 
elfogadták, hogy fél évtől három 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
legyen sújtható az a közhivatal-
nok, aki a jogerős ítélet előtt bű-
nösként emleget egy gyanúsítot-
tat, és 3 hónaptól két évig terje-
dő szabadságvesztésre számít-
hat az az ügyész vagy bíró, aki a 
per során felhasznált bizonyíté-
kokról ad ki információt.

 Azt is megszavazták, hogy a 
vesztegetőt nem vonják felelős-
ségre, ha az előtt feladja magát, 
hogy a nyomozó hatóságnál más 
feljelentést tett volna – de csak 
akkor, ha ezt a bűncselekmény 
elkövetésétől számított egy éven 
belül teszi.

 Iordache a téma kapcsán az 
Antena 3 hírcsatornának kifej-
tette: rendezni kívánják az ügyet, 
mert álláspontja szerint túl sok 
hivatali visszaélési eset történt 
az elmúlt időszakban. „Ha kár-
okozás történt, az még nem jelen-
ti azt, hogy bűnvádi eljárás szük-
séges. Polgári pert indítanak, 
megtéríttetik az okozott kárt, és 
ennyi” – fogalmazott Iordache.

A bizottsági szavazás után a 
módosítások a rendkívüli ülés-
re összehívott szenátus, majd a 
képviselőház elé kerülnek elfo-
gadásra.

 Mint ismeretes, a kormányol-
dal – amelyet az RMDSZ is támo-
gat ebben az ügyben – a módosí-
tásokat azzal indokolja, hogy a 
jogszabályokat összhangba kell 
hozni az alkotmánybíróság íté-
leteivel, valamint az ártatlanság 
vélelméről szóló európai uniós 
ajánlással.

 Az ellenzék szerint viszont a 
cél a korrupt politikusok és köz-
tisztviselők megmentése. Külön-
ben Románia tizenkét európai 
uniós és NATO-szövetséges part-
nerének nagykövetsége közös 
felhívásban fordult a kormány-
hoz aggodalmát fejezve ki a mó-
dosítások esetleges hatása miatt 
a korrupcióellenes küzdelemre.
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Tudorel Toader igazságügyi miniszter javaslata vitát váltott ki

Dragnea újságírók kereszttüzében. Vajon szabadlábon marad?
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