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Nyilvánvaló a kormány erősen 
vitatott igazságügyi rendelete 
egyes kitételeinek politikai 
tartalma Székely János ügyvéd 
szerint. A Sapientia  Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 
jogi szakának adjunktusa a 
Krónikának kifejtette, ezek az 
intézkedések a Legfelsőbb Íté-
lő- és Semmítőszék, valamint a 
legfőbb ügyész hatásköreinek 
visszaszorítását célozzák.

 » PATAKY ISTVÁN

F olytatódtak a tüntetések va-
sárnap a román kormány 7-es 
számú sürgősségi rendelete 

ellen, amely elsősorban az igaz-
ságszolgáltatásban részt vevő 
egyes intézmények, a bírák és 
ügyészek érdekvédelmi szerveze-
teinek körében váltott ki tiltako-
zást. De miért került célkeresztbe 
a szabályozás? A választ Székely 
János nagykárolyi ügyvéddel, a 
Sapientia EMTE adjunktusának 
segítségével kerestük.

Az egyetemi oktató kifejtette, az 
első ok maga a jogszabály típusa: 
a sürgősségi kormányrendelet. Az 
ilyen típusú kormányrendeletek-
kel történő szabályozás gyakori 
Romániában, e kifogás inkább a 
tartalommal szembeni érdemi 
ellenvetéseket palástol. „A Tu-

A SZAKÉRTŐ SZERINT NYILVÁNVALÓ A TUDOREL TOADER ÁLTAL KIDOLGOZOTT RENDELET EGYES KITÉTELEINEK POLITIKAI TARTALMA

Igazságügy: hatáskörök korlátozása a kormány célja

 » A szakértő 
szerint a rendelet 
megtörte a ma-
gisztrátusok azo-
nos jogállását.

dorel Toader igazságügy-miniszter 
nevével fémjelzett sürgősségi kor-
mányrendelet váratlan elfogadása, 
a szakmai vita elmaradása is elle-
nérzéseket keltett, bár a választott 

jogalkotási eszköz miatt ez nem is 
volt kötelező” – fogalmazott a Kró-
nikának a szakértő. Az ellenérzések 
másik okát a jogszabály érdemi tar-
talmában látja Székely János. Mint 
mondta, a kormányrendelet egy, 
már a tavalyi évtől zajló folyamat 
kicsúcsosodása, ami a bukaresti 
legfőbb ügyészség és annak igaz-
gatóságai átszervezésére irányult. 
„Az igazságszolgáltatásban elkö-
vetett bűncselekményeket kivizs-
gáló igazgatóságot tavaly állították 
fel azzal a céllal, hogy az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyészségtől 
(DNA) átvegye a bírák és ügyészek 
ellen zajló nagyszámú lezáratlan 
nyomozás megoldását. A legfőbb 
ügyész hatáskörét az előbb említett 
intézmény működésének felügye-
lete kapcsán a kormányrendelet 
valóban potenciálisan alkotmány-
ellenes módon korlátozta. A cél a 
legfőbb ügyésznek a magisztrátu-
sokra, azaz a bírákra és ügyészekre 
vonatkozó nyomozások felügyele-
tétől történő eltávolítása volt, ami 
mindenképpen negatívum” – véli 
az egyetemi adjunktus.

A szakértő fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy Romániában a ma-
gisztrátusok jogállása a legtöbb 
tekintetben azonos, s ezt az azo-
nosságot a sürgősségi kormány-
rendelet megtörte. Korábban a leg-
főbb ügyészi pozíciót és a legfőbb 
ügyészség igazgatóságainak veze-
tői tisztségét betöltő személyeket 
a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási 

Tanács (CSM) ügyészi kollégiu-
mának véleményezése alapján, az 
igazságügy-miniszter indítványára 
az államfő jelölte ki. A kormányren-
delet szerint a jelölt véleményezése 
ezután a Legfelsőbb Igazságszol-
gáltatási Tanács plénuma (egye-
sített ügyészi és bírói kollégium) 
hatáskörébe tartozik, ahol az ügyé-
szek számszerű kisebbségben van-
nak. Székely János emlékeztetett, 
hogy ezt az intézkedést az ügyészi 
érdekképviselet nehezményezte. 
A Sapientia adjunktusa azt is meg-
említette, hogy a kormányrendelet 
véget vetett annak a gyakorlatnak, 
hogy a legfőbb ügyészi, továbbá a 
DNA és a szervezett bűnözés és ter-
rorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 
főügyészeit – illetve ennek helyet-
teseit – „ideiglenes” kinevezéssel 
betölthessék. Ezzel kényszerítve az 
államfőt az igazságügy-miniszter 
által e pozíciókra jelölt személyeket 
gyors kinevezésére.

A szakértő szerint nyilvánvaló a 
kormányrendelet egyes kitételeinek 
politikai tartalma: ezek célja a Leg-
felsőbb Ítélő- és Semmítőszék, vala-
mint a legfőbb ügyész hatásköreinek 
visszaszorítása, illetve az ügyészi kar 
és az államfő korlátozása a csúcs-
ügyészségek vezetőinek kinevezési 
folyamatában. „Kérdéses, hogy e 
politikai célkitűzés mennyiben jár 
sikerrel, lévén hogy a kormányren-
delet módosítása a magisztrátusok 
nyomására már folyamatban van” – 
tette hozzá Székely János.

 »  B. L. 

Miközben országszerte folytatódtak 
a tiltakozások az igazságszolgál-

tatás működését szabályozó törvénye-
ket módosító, 2019/7-es sürgősségi 
kormányrendelet ellen, az igazságügyi 
tárca tegnap közzétette a kifogásolt 
rendelet tervezett módosításait. Ezek 
indoklása szerint a bírák és ügyészek 
elégedetlensége miatt veszélybe került 
a bíróságok és ügyészségek tevékeny-
sége, és fönn-áll a társadalom szétsza-
kadásának veszélye.

Vasárnap este egyébként ország-
szerte tüntettek az igazságügyi 

törvényeket módosító kormányrende-
let ellen. A bírák és ügyészek által is 
bírált jogszabály miatt Bukarestben 
sokan vonultak a kormány székhelye 
elé, majd mintegy 1500-an az igazság-
ügyminisztérium elé mentek át, ahol a 
rendelet visszavonását követelték az 
azt kidolgozó Tudorel Toader igazság-
ügy-minisztertől.

A tüntetők között felbukkantak az 
USR–PLUS választási szövetség ön-
kéntesei is, akik aláírásokat gyűjtöttek 

a szövetség európai parlamenti jelölt-
listájának támogatására. A tüntetők-
kel szolidaritást vállaltak a Bukaresti 
Nemzeti Színház színészei is, akik ke-
zükben az igazságügy függetlenségé-
nek szavatolását követelő feliratokkal 
vonultak ki. A színház előtti tiltakozók 
között volt Victor Rebengiuc, Marius 
Manole és Mihai Călin is. A sajtó kér-
désére azt nyilatkozták, elsősorban a 
bírák és ügyészek támogatására vo-
nultak utcára. A kezükben tartott fel-
iratokon Tudorel Toader igazságügyi 
miniszter lemondását, a 7-es kormány-
rendelet eltörlését, független igazság-
szolgáltatást követeltek.

Minderre reagálva tegnap Dumitru 
Buzatu, a kormány fő erejét adó Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) Vaslui megyei 
szervezetének elnöke az RFI rádióban 
úgy nyilatkozott: egyáltalán nem biz-
tos abban, hogy a tiltakozó színészek 
valóban értik, miről is szól a sürgős-
ségi rendelet, bonyolult, és jogi isme-
retek szükségesek a megértéséhez.  
Mintegy ötszázan tüntettek Kolozsvá-
ron is a rendelet ellen, de Temesváron 
és Nagyszebenben is sokan tüntettek.

Eközben a Szervezettbűnözés- és 
Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) úgy 
döntött, folytatja a tiltakozó akciókat, 
egyúttal jelezte, elégtelennek tartja az 
igazságszolgáltatás szereplői által el-
követett bűncselekményeket kivizsgá-
ló ügyészséget (SIIJ) érintő módosítá-
sokat. A nyomozó hatóság úgy értékeli 
ugyanis, hogy ennek az ügyészségnek 

a munkatársai fölötte állnak a többi 
ügyésznek és bírának. Egyúttal fel-
szólították az ombudsmant, forduljon 
alkotmánybírósághoz a rendelet miatt.

A tiltakozó megmozdulások annak 
ellenére is folytatódtak, hogy – mint 
megírtuk – Tudorel Toader igazság-
ügy-miniszter az általános felháboro-
dás hatására kidolgozta a módosító 
javaslatait. A módosítás várhatóan 
visszaállítja a 2004/303-as törvény 54-
es cikkelyét eredeti formájába, tehát 
a magas rangú ügyészeket csak ügyé-
szek közül nevezhetik ki, és csak az 
ügyészi osztály, nem pedig a teljes 
plénum jóváhagyásával. Ugyanakkor 
a tervezet javasolja az 57-es cikkely 
hetedik bekezdésének hatályon kívül 
helyezését, amely megtiltotta volna, 
hogy ügyvivőként nevezzenek ki veze-
tőket az ügyészségek élére. Nem ma-
rad meg az az előírás sem, amely a jó 
hírnév csorbulása miatt kizárta volna 
a bírákat és az ügyészeket az igazság-
szolgáltatásból. A bírák és ügyészek 
egyebek mellett az igazságszolgáltatás 
szereplői által elkövetett bűncselek-
ményeket kivizsgáló ügyészség (SIIJ) 
létrehozását kifogásolják, és azt, hogy 
a kormányrendelet kivonja a speciális 
vádhatóságot a legfőbb ügyész hatás-
köre alól. 

A rendelet miatt országszerte bírák 
és ügyészek százai kezdtek tiltakozó 
akciókat, amelyek a tüntetésektől te-
vékenységük napi többórás felfüggesz-
téséig terjed.

Még a színészek is tiltakoznak a Dăncilă-kabinet rendelete ellen

 » A kormány 
szerint a bírák és 
ügyészek elége-
detlensége miatt 
veszélybe került 
a bíróságok és 
ügyészségek 
tevékenysége.

Székely János ügyvéd, egyetemi adjunktus

A Bukaresti Nemzeti Színház művészei az igazságügy-miniszter menesztését követelték
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