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A Csíki Magánjavak 

marosvásárhelyi táb-

labírósági pereit sorra 

bukva, önkéntelenül a 

milicistaviccek jutottak 

eszembe még a 80-as 

évekből, ezzel kapcso-

latosan a számtalan 

vizsga, amit elbuktak, 

mert sem részükről, 

sem a szintén milicista 

feletteseik részéről nem 

lehetett bízni abban, 

hogy 2x2 az mindig 4.

BIRÓ ALBIN

Amint arról a tavalyi soro-
zatunkban említést tet-
tünk, a Csíki Magánjavak 

2001-ben a he lyi polgármeste-
ri hivatalokhoz, 2005-ben a t u-
lajdont visszaszolgáltató nem-
zeti hatósághoz letett 14 kérés 
közül 11 a vá sárhelyi táblabí-
róságra, 3 a bu karesti táblabí-
róságra került. A 11-ből 8-ban 
már ítéletet hirdettek, decem-
ber 21-ével bezárólag, összesen 
5 bíró tárgyalta az ügycsomó-
kat, és ugyanazt a döntést hoz-
ták, nem indokolt a v isszaszol-
gáltató hatóság elutasító dönté-
seinek megtámadása. A tábla-
bíróság részéről indoklás nem 
született, a t ények ismereté-
ben öl meg a k íváncsiság, va-
jon mivel magyarázzák a sz e-
rintünk nyilvánvaló igazunk el 
nem ismerését. Félreértés ne 
essék, annyira naivak már nem 
vagyunk (hiszen több jogász, 
ügyvéd dolgozott, dolgozik az 
ügyön), hogy elhiggyük, hogy ez 
valami mérnöki logikával előre-
látható fejlemény lesz. Túl so-
kat láttunk már ahhoz, hogy 
számoljunk a ténnyel, az út az 
igazságtól az igazságszolgálta-
tásig nem sima és nem egyenes.

VILÁGOS, VAGY MÉGSEM?

Ezzel együtt a tárgyalások 
után mindenkiben volt egy kis 
eufórikus hangulat, hiszen amit 
a törvény előír, annak a Csí -
ki Magánjavak mind megfe-
lel. Néhány feltételt már bizto-
san említettem, ennek ellené-
re most összefoglalom. Az el-
utasítást a h atóság azzal indo-
kolta, hogy Csíkszék közössége 
jogi személy volt a tulajdonos a 
telekkönyv szerint, mégis a Csí-
ki Magánjavak jogi személy kér-
te vissza. Ennek a kifogásnak a 
cáfolására egy mondatban le-
het válaszolni: ami szabad for-
dításban, a 765/1946-os törvény 
szerint így hangzik: „Mindazok 
a javak, amelyek Csíkszék kö-
zössége ... cím alatt vannak a 
telekkönyvbe bejegyezve, a Csí-
ki Magánjavak jogi személy tu-
lajdonában vannak és ott is ma-

radnak”. Ezzel le i s zárulhat-
na a képlet, tulajdon szempont-
jából a telekkönyvben Csíkszék 
közössége = Csíki Magánjavak 
jogi személy. De hát valakik na-
gyon nem akarják, mert tovább 
mentek, és feltették a kérdést: a 
Csíki Magánjavak jogi személy 
ugyanaz, mint a ma működő 
Csíki Magánjavak Közbirtokos-
sági Egyesület? Válaszunk igen, 
mert a c síkszeredai bíróság 
1321-es végleges bírósági vég-
zése 2002-ből kimondja, hogy 

a Csíki Magánjavak Közbirto-
kossági Egyesület ugyanaz a jo-
gi személy, mint a 763/1976-os 
törvényben szereplő Csíki Ma-
gánjavak jogi személy, tehát a 
jogutódlás ténye, a 1 0/2001-es 
törvény előírásai szerint bizo-
nyított. Ez természetesen nem 
volt elég, miért is lett volna, a 
hatóság feltette magának és 
nekünk is a kérdést, igaz, hogy 
egy végleges bírósági végzés 
kimondja a jogfolytonosságot, 
de léteznek más intézmények 
és más törvényszékek, táblabí-
róságok, akik mást mondanak, 
igaz, hogy a kihirdetett ítélete-
ikben nem, de több indoklás-
ban is megjelenik.

Erre a vá lasz a 8 3/1999-es 
sürgősségi kormányrendelet-
ben és az azt jóváhagyó 66/2004-
es törvényben lelhető fel, és így 
szól: Azon jogi személynek, 
amely örökösnek tünteti fel ma-
gát, a jog folytonosságát az a 
bíróság ismerheti el, amely jó-
váhagyta a jog i személy mű-
ködését, a 1 0/2001-es törvény 
3. cikkelye 1. bekezdésének c) 
pontja szerint. Mondanom sem 
kell, hogy a mi végleges bírósági 
határozatunkban tételesen sze-
repel, hogy éppen a 10/2001-es 
törvény 3. cikkelye c) pontjának 
megfelelően állapították meg a 
két jogi személy azonosságát és 
ezáltal a jogfolytonosságot.

EGYETLEN BÍRÓSÁGON MÚLIK

Meglepő lenne, ha ezzel el-
lenfeleink beérnék, mit ad isten, 
és itt szinte a szó szoros értel-
mére kell gondolni, a bukaresti 
törvényszék egyik bírója, ebben 
a kérdésben felhívja a f igyel-
münket egy hasonló esetben ho-
zott legfelsőbb bírósági döntés-
re, és itt mit találunk? „A tör-
vényesség feltételei betartásá-
nak ellenőrzését, a kérést lete-
vő jogi személyre vonatkozóan, 
nem végezheti a kö zhatóság, 
csakis a különleges törvényes 
előírások alapján.” Ugyanak-
kor, a 83/1998-as kormányren-
delet 1. cikkelyének 1. bekezdé-
se (ez azonos a 66/2004-es tör-
vény 3. cikkelyének 1. bekezdé-
se c) pontjával) egyértelműen 
leszögezi a t ényt, hogy „a jog-
folytonosságot az a bí róság is-
merheti el, amely jóváhagyta a 
jogi személy működését, és eh-
hez a feltételhez nem lehet hoz-
záadni egy új elvárást, ami túl-

lép ezeken a törvényes rendel-
kezéseken.” Más szóval, a jog-
folytonosságot egyetlen bíróság 
állapíthatja meg, az, aki a mű-
ködést engedélyezte, és ahova 
be van jegyezve a Csíki Magán-
javak Közbirtokossági Egyesü-
let. Sem közhivatalok, sem más 
bíróságok, törvényszékek er-
re vonatkozóan nem támaszt-
hatnak újabb feltételeket, nem 
vonhatják ezt kétségbe, ezt a 
kérdést lezártnak kell tekinte-
niük. Ha belegondolok, a Csíki 
Magánjavak 2002 utáni több tu-
catnyi perében egyébről sincs 
szó, mint a törvény ezen előírá-
sának folyamatos felrúgásáról 
(a megszegés túl enyhe kifeje-
zés lenne), hiszen egyetlen in-
tézménynél – legyen az megyei 
földosztóbizottság vagy köz-
ponti tulajdont visszaszolgálta-
tó hivatal, hévízi bíróság, tábla-
bíróság – sem lehetett addig el-
jutni, hogy legalább egy szakér-
tőt kinevezzenek a telekkönyv-
ben szereplő ingatlan vagy terü-
let beazonosítására, mivelhogy, 
mondják nagy gőgösen, nekünk 
addig a dönt ésig még ho sszú 
utat kell bejárnunk.

JOGSZERŰEN ELKÖVETETT SZÍVATÁS

Marosvásárhelyen ezenkívül 
még egyéb, amúgy a szabályok 
betartásával leadott leckében is 
volt részünk, amit jogszerűen 
elkövetett szívatásnak is lehet 
nevezni. Ugyanis, törvény sze-
rint, feltételezhette a bíró, hogy 
a 30 napot a hatóság döntésének 
megtámadására nem tartottuk 
be, ugyanis erre csak a p os-
ta által kiállított bizonyítékunk 
volt mellékelve, és a posta eset-
leg hazudhatott is. Aztán kide-

rült, hogy az a meghatalmazás, 
amit Böjte Csaba elnök úr adott 
nekem mint alelnöknek, bár 
3 éve mindenhol megfelelt, itt 
nem volt jó, így újat kellett írni 
és aláírni, amit szerencsére el-
fogadtak, csak az volt bökkenő, 
hogy vajon B öjte Csaba tényleg 
elnök-e, és ezt igazolja-e a csík-
szeredai bíróság, illetve hogy 
elnök-elnök, de a Magánjavak 
tényleg törvényesen működik-e? 
Hála istennek, a bíróság a szük-
séges bizonyítékokat rendelke-
zésre bocsátotta, így ezekben a 
lényeges kérdésekben sikerült 
megfelelni. Mindössze három 
hajnali – Csí kszereda–Maros-
vásárhely – útba került ez a bí-
rói igényesség, októberben, no-
vemberben és decemberben, 
mert a következő tárgyalások-
ra már megtanultuk a le ckét. 
Figyelembe véve, hogy mosta-
nig könnyű volt a tél, ezért a há-
rom plusz kiruccanásért nem 
panaszkodhatunk.

Érdekes, hogy a bu karesti 
táblabíróságon, ahol 3 p erünk 
van, az itt felsoroltakból sem-
mire nem került sor. Megfelelt 
a meghatalmazás, Vásárhelytől 
eltérően ügyvéd nélkül képvi-
selhettem a Magánjavakat, és a 
határidőnek sem néztek utána.

Miután megkapjuk a 8 k ihir-
detett döntés indoklását, 15 na-
punk van a f ellebbezésre, egy 
újabb sor tárgyalás a leg fel-
sőbb bíróságon, majd – ha sem-
mi optimizmus nem mondatja 
velünk, hogy néha az is elér va-
lamit, akinek igaza van – me -
hetünk a nemzetközi porondra.

(Az erdők ügye sokkal jobban 
áll, sajnos, ezt az érintett hiva-
talok nem akarják észrevenni. 
Erről a közeljövőben írok.)

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (22.)

Kétszer kettő néha öt

Beerdősödött terület Csíkban. Felnőnek a fák, mire pont kerül a Csíki Magánjavak jogi ügyeire?

A tárgyalások után 
mindenkiben volt 
egy kis eufórikus 
hangulat, hiszen amit 
a törvény előír, annak 
a Csíki Magánjavak 
mind megfelel
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