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BIRÓ ALBIN

A legutóbbi szemelvény-
ben ott tartottunk, hogy 
a Bákó Megyei Erdé-

szeti Igazgatóság a bí róságon 
megtámadta a H argita Megyei 
Földosztó Bizottság 2000-ből 
származó 9-es számú határo-
zatát. Ezzel a határozattal kap-
ta vissza a Csíki Magánjavak 
Baska havasát, ami telekköny-
vileg mindig is Csík-, Gyergyó- 
és Kászonszék nevén szerepelt. 
Ahhoz, hogy megérthessük a 
tényállást és ezzel szemben az 
erdészeti igazgatóság érvelését, 
kénytelen leszek még eg yszer 
eredetiben közölni a 765/1946-
os törvény első hét cikkelyét. 

A HATÁROZAT MEGTÁMADÁSÁRÓL

Az erdészet úgy indítja a h a-
tározat megtámadását, mint-
ha a havasi javakat visszaké-
rő Csíki Magánjavak nem a t u-
lajdonos jogi személy örökö-
se lenne, hanem a 7-es cikkely-
ben a j avak adminisztrálásá-
ra kinevezett közületi kereske-
delmi társaságé (regie publică 
comercială). Úgy támadja meg 
a földosztó bizottság határoza-
tát, törvénytelennek minősítve 
azt, hogy az újraalakulást szen-
tesítő 878/2000-es végleges bí-
rósági végzést nem ismeri el, és 
e végzés egyik jogalapjául szol-
gáló törvényt újraértelmezi. Mi-
vel a törvényben az első hat cik-
kely egy létező jogi személy tel-
jes vagyonának visszaszolgál-
tatásáról szól, így újraalakulás 
szempontjából csak a 7- es cik-
kely rendelkezik, ez v iszont a 
vagyon adminisztrálására lét-
rehozott társaságra vonatko-
zik. Ezt a t ársaságot tekintet-
te az erdészet tulajdonosnak. 
Ez a két fogalom (tulajdonos és 
adminisztrátor), amióta világ 
a világ, nem keveredett ösz-
sze, még magánál az erdésze-
ti igazgatóságnál sem, hiszen 
ott is a román állam a tulajdo-
nos, és a Romsilva az ügykeze-
lő közületi személy.

Azt már láttuk, hogy az 2000-
ből származó 1-es törvény elő-
írásainak megfelelően minden 
dokumentum a he lyén volt, az 
erre hivatott bizottságok jóvá is 
hagyták, így ebbe nem lehetett 
belekötni, de maradt a k ifogás, 
miszerint nemcsak hogy nem 
jár vissza a Csí ki Magánjavak 
birtoka, hanem a v isszaigény-
lésre vonatkozó kérést sem lett 
volna joga letenni. Állításuk 
szerint a t ulajdonosokból újra-
alakult magánjogi személy nem 
kérheti vissza egy közületi ke-
reskedelmi társaság tulajdonát. 

AKKORIBAN MÉG MEGENGEDTÉK...

Akkoriban még megengedték, 
hogy a Csíki Magánjavak belép-

jen a f öldosztó bizottság és az 
erdészet közötti perbe. (Azért 
írtam, hogy „akkoriban”, mert 
mint látni fogjuk, a ké sőbbiek-
ben ezt már nem engedélyez-
ték, sőt oda is eljutottak, hogy 
volt vagyona adminisztratív 
visszaszerzésének jogi rende-
zésében sincs joga részt venni.) 
A Csíkszeredai Bíróság a követ-
kezőket állapítja meg: „Az ügy-
csomóba letett iratok alapján a 
2058/1934-es törvényből kitű-
nik, hogy ezen a jogszabályon 
keresztül jön lét re (újraalakul) 
a Csíki Javak volt igazgatósága, 
ugyanakkor a 765/1946-os tör-
vény teljes tulajdonba és hasz-
nálatba szolgáltatja vissza a 
Csíki Magánjavak jogi személy-
nek a va gyonát, ami erdőkből, 
legelőkből stb. áll (1-es cikkely). 
A 765/1946-os törvény 7-es cik-
kelye rámutat, hogy Csíki Ma-
gánjavak jogi személy vagyo-
nának admisztrálására létre-
jön egy közületi kereskedelmi 
társaság, közületi jogi személy 
minőségben (persoană juridică 
publică). Tehát két k ülönböző 
jogi entitásról van szó, amelyek 
nem téveszthetők össze, ekkép-
pen a panasztevő állítása, hogy 
az egyesületi forma tulajdon-
képpen egy közérdekű társaság 
lenne, nem fogadható el, tehát 
következik, hogy a bíróság visz-
szautasítja a vád at. Ezen okok 
miatt a t örvény nevében elha-
tározza: visszautasítja a Bákó 
Megyei Erdészeti Igazgatóság 
vádját a H argita Megyei Föld-
területek Magántulajdonjogát 
Megállapító Bizottság 9/2000-
es határozata ellen, mint meg-
alapozatlant. Engedélyezi a sa-
ját érdekében a perbelépési ké-
rést, amelyet a Csí ki Magánja-
vak fogalmazott meg.” 

ÉLTEK A FELLEBBEZÉSSEL

A fellebbezéshez 15 nap állt 
rendelkezésre, ez meg i s tör-
tént, a Csí kszeredai Törvény-
széken tárgyalták az ügyet. Ez-
úttal a f ellebbezés lényege né-
mileg változott az eredeti vád-
hoz képest. Az erdészet véle-
ménye szerint a Csí kszeredai 
Bíróság tévedett, amikor azt ál-
lította, hogy két jogi személy lé-
tezett, éspedig a Csí ki Magán-
javak és a közületi kereskedel-
mi társaság. Rámutatnak, hogy 
a 765/1946-os törvényben „Csíki 
Magánjavak” nem alakult újra, 
hanem a t ulajdonát képező ja-
vak az állam tulajdonába men-
tek át az új közületi társaságon 
keresztül. 

MEGALAPOZATLAN FELLEBBEZÉS 

Elemezve a perirat dokumen-
tumait, a törvényszék megálla-
pítja, hogy a fellebbezés megala-
pozatlan, mert: a 7 65/1946-os 
törvényből világosan követke-

zik, hogy a r omán állam teljes 
tulajdonba adta vissza a Csí-
ki Magánjavak jogi személynek 
a vagyonát. A törvény ezen elő-
írásából következik, hogy e jogi 
személy létezését a r omán ál-
lam elismerte... Tehát a bíróság 
helyesen állapította meg, hogy 
két különböző jogi személyről 
van szó, éspedig a Csíki Magán-
javak jogi személyről mint tu-
lajdonosi egyesületi forma, ami 
létezett a 765/1946-os törvény 
előtt, és a közérdekű társaság-
ról, amit a 765/1946-os törvény 
hozott létre, aminek kereske-
delmi jellege van, a lét ező jogi 
személy javainak adminisztrá-
lására. A Csíki Magánjavaknak 
visszaszolgáltatott javak mint 
létező és elismert jogi személy-
nek jutottak vissza a tulajdoná-
ba, ezeket a javakat éppen a ro-
mán állam vagyonából szakí-
tották ki, amint az 765/1946-os 
törvény 1-es cikkelyéből követ-
kezik. Tehát a Csí ki Magánja-
vaknak visszaszolgáltatott ja-
vak tulajdonosa nem maradha-
tott az állam, ahogyan azt a fel-
lebbező állítja, a közületi keres-
kedelmi társaság mint jogi sze-
mély soha nem szerezhette meg 
azon javak tulajdonjogát, ame-
lyeket adminisztrált. Így he-
lyesen rendelték el a tulajdon-
jog  visszaállítását az 1/2000-es 
törvény alapján a Csíki Magán-
javak javára, következik, hogy 
a fellebbezés legyen vissza-
utasítva.

A TÁBLABÍRÓSÁGON FOLYTATÓDOTT

Ennek a v égzésnek a meg fel-
lebbezése a M arosvásárhelyi 
Táblabíróságra került, és a m ár 
bemutatott panaszok és vádak 
mellett újabb ínyencségek is be-
kerültek, hosszasan elemezték 
őket, a v égeredmény a köv etke-
ző: „A táblabíróság a törvény ne-
vében elhatározza: „Helyt ad a 
Bákó Megyei Erdészeti Igazgató-
ság fellebbezésének, és megsem-
misíti a Hargita Megyei Földterü-
letek Magántulajdonjogát Megál-
lapító Bizottság határozatát, de 
csak a Csí ki Magánjavak javára 
jóváhagyott 2744,8 hektár erdős 
területre vonatkozóan. Vissza-
utasítja a Csíki Magánjavak sa-
ját érdekében előterjesztett per-
be lépési kérését.” 

Annyit megtanultam a Csí-
ki Magánjavak kapcsán, hogy 
a végleges bírósági végzések, 
abban az ügyben, amiben ki-
mondattak, törvényerőre emel-
kednek és nem vitathatók. Bár 
a magánjavak javára hozott vég-
leges döntésekkel magas rangú 
köztisztviselők, ügyvédek, sőt 
bírók is folyamatosan vitatkoz-
nak, én ezt nem engedhetem 
meg magamnak, mert soha nem 
adtam hitelt a „cél szentesíti az 
eszközt mondásnak”, még ha a 
cél oly magasztos is.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (12.)

Az első kudarc a XXI. században

Az 1946-ból származó 765-ös törvény első hét cikkelye

Nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy a Csíki Magánjavak vagyonának 

többszöri elvételét, majd a visszaadást folyamatosan meggátló intézke-

déseket és határozatokat ne minősítsem. A józan ész végül is azt diktálja, 

hogy maradjak meg az események tárgyszerű bemutatásánál és a doku-

mentumok közlésénél, kommentár nélkül.


