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ELÕSZÓ

Elmélyültebb ismeretekre vágyó graduális és posztgraduális hallgatók számá-
ra készült e tankönyv. Tematikájának határait a szerzõi érdeklõdésen túl a Phd
képzésben szerzett tapasztalatok húzták meg. A kötetben szereplõ tanulmányok a
bírói függetlenség egyes aspektusait elemzik összehasonlító jogi módszerrel. Be-
mutatják a szakirodalomban megtalálható alapvetõ teóriákon, ismereteken túl
mindazon problémaköröket, melyek a mai modern jogrendszerek, és különösen a
magyar igazságszolgáltatás aktuális kihívásai szempontjából relevánsak. Így a bí-
rói hatalom bõvülésétõl a tisztességes eljárás összehasonlító vizsgálatán át a szak-
bírák és a laikus bírák kiválasztási módjain és az ügyszignálás kérdésein keresztül
juthatnak el a hallgatók a magyar igazságszolgáltatást feszítõ aktuális kérdések
megértéséhez. A cél nem csupán a különbözõ jogrendszerekben létezõ, a bírói
függetlenséget biztosító garanciák összehasonlító bemutatása volt. Szándékaink
szerint a tanulmányok kiindulópontul szolgálhatnak a hallgatók egyéni kutatásai-
hoz is, amihez angol német és francia nyelvû szakirodalmi ajánlásokkal kívánunk
segítséget nyújtani.

Szeged, 2013 április 25.
Badó Attila
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I.
AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÓ HATALOM

FÜGGETLENSÉGE ÉS A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS

1. Bírói hatalom a 21. században

Az igazságszolgáltatás nemzetközi összehasonlító vizsgálata az elmúlt évtize-
dek jelentõs mértékû konvergenciáját igazolja. A nyugati civilizáció jogrendsze-
reinek egymáshoz közelítésének egyik szembetûnõ megnyilvánulásáról beszélhe-
tünk, mely a volt szocialista blokk országainak demokratizálódási folyamata,
illetve az európai politikai integráció mellett a különbözõ nemzetközi megállapo-
dásoknak köszönhetõ mindenekelõtt. Az igazságszolgáltatás alapelveit is érintõ,
vagy kifejezetten arra vonatkozó megszámlálhatatlan nemzetközi egyezmény
elsõ pillantásra azt sejteti, hogy az alapelvi szinten megmutatkozó különbségek
csupán kivételes jelenségnek tekinthetõk. Ez a vélekedés valóban igaz lehet ak-
kor, ha vizsgálódásunkat a pozitív szabályokra koncentráljuk, és a nemzetközi
megállapodások, az egyes alkotmányok illetve az igazságszolgáltatásra vonatko-
zó jogszabályok összevetésénél tovább nem merészkedünk. Az összehasonlító
jog manapság uralkodó elméleti tendenciái ismeretében azonban e pozitivista
hozzáállás szükségszerûen tévútra vezetné az igazságszolgáltatás alkotmányos
problémáival ismerkedõket.1 Pontosabban ez arra lenne csupán elegendõ, hogy
megmutassa, milyen, gyakran rendkívül tág, és kevéssé kibontott fogalmak kap-
csolódnak a különbözõ igazságszolgáltató rendszerekhez, miközben e fogalmak-
kal jelzett követelmények megvalósulása homályban maradna.2 Hiába találjuk
meg szinte minden alkotmányban, minden igazságszolgáltatásra vonatkozó nem-
zetközi egyezményben a független és pártatlan bíróság fogalmát, ha – mint látni
fogjuk – e fogalmakkal jelzett követelmények egészen mást jelentenek egyik vagy
másik jogrendszer gyakorlatában. Meglátásunk szerint a fent jelzett konvergencia
ellenére az igazságszolgáltató rendszerek és az alkotmányos alapelvek összeha-
sonlításakor továbbra is határvonal húzható a common law és a római-germán
jogcsaládba tartozó országok között. Ugyanilyen határ mutatható ki e két megha-

11

1 PÉTERI Z.: Paradigmaváltás a jogösszehasonlításban. In: Raffai Katalin (szerk.). Placet
experiri. Ünnepi tanulmányok Bánrévy Gábor 75. születésnapjára. Budapest, 2004, 228–238.;
PÉTERI Z.: Jogösszehasonlítás és jogelmélet. In: Szabó Miklós (szerk.) Jogbölcseleti elõadá-
sok. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1998, 265–283.; VARGA Cs.: Jogfilozófia az ezredfordulón. Szent
István Társulat, Budapest, 2004, 11–69.; BADÓ A. – BENCZE M. Intuitív jogösszehasonlítás és
neoanalítikai jogelmélet. In: Szilágyi I. – Paksy M. (szerk.) Ius Unum, Lex Multiplex. Liber
Amicorum Studia Z. Péteri Dedicata. Szent István Társulat, Budapest, 2005, 39–65.

2 AJANI, Gianmaria: The Transplant of Vague Notions In: Ius Unum, Lex multiplex. Liber
Amicorum Studia Z. Péteri Dedicata. Szent István Társulat, Budapest, 2005, 17–37.



tározó jogcsalád (azaz a nyugati típusú jogi berendezkedések), és az ezekbe nem,
vagy csak nehezen illeszthetõ jogrendszerek között. Ez utóbbi jogrendszerek átfo-
gó vizsgálata – melyek a klasszifikáció szempontjából az összehasonlító jog
klasszikusai számára is fejtörést okoztak3 – meghaladná terjedelmi kereteinket.
Ugyancsak lehetetlen vállalkozás lenne a common law és római-germán jogcsa-
lád valamennyi tagjának helyzetét górcsõ alá venni. Éppen ezért az összehasonlító
jog szükségszerûen mindig vitatható kiválasztási módszerével, az un. mintaadó,
vagy inkább nagy hatást gyakorló jogrendszerek, és néhány esetben egy-egy sajá-
tos jogintézménnyel a figyelmet magára hívó jogrendszer összevetésének segítsé-
gével próbálunk az igazságszolgáltatásról képet adni. Az angolszász jogrendsze-
rek közül kiemelten foglalkozunk az Egyesült Államok helyzetével, mely az
elmúlt évszázadban nem csupán az adott jogcsaládon belül vált paradigmatikussá,
de a római-germán jogrendszerekre gyakorolt kiemelkedõ hatása is letagadhatat-
lan. Azt sem szabad elfelejteni, hogy bár a jogcsaládok közötti alapvetõ különbsé-
geket tekintjük különös fontosságúnak, ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni
a jogcsaládokat is összekötõ nemzetközi igazságszolgáltató intézmények szerepét
sem. Az Európai Bíróság vagy az Emberi Jogok Európai Bírósága látványosan
köti össze az Egyezményt aláíró common law és római-germán jogrendszereket.4

Ennek köszönhetõen az úgynevezett „kevert jogrendszerek”-re vonatkozó szak-
mai diskurzus egyre aktuálisabb kérdéssé válik az Unió tagországaiban is.5 Az
Emberi Jogok Európai Bírósága azért is különös jelentõséggel bír, hiszen az igaz-
ságszolgáltatással kapcsolatos legalapvetõbb európai sztenderdek kialakításában,
az alkotmányos alapelvek összehangolásában igen fontos szerep hárul rá.6

A következõkben az igazságszolgáltatás szervezetére és mûködésére vonatko-
zó sajátosságok közül azokat igyekszünk összehasonlító vizsgálatnak alávetni,
amelyeket a tudományos és a politikai közvélemény a legfontosabbnak ítél. Re-
ményeink szerint az elemzések tanulságai támaszként szolgálhatnak a magyar
igazságszolgáltatás helyzetének átgondolásához.

12

3 DAVID R.: A jelenkor nagy jogrendszerei. (Ford. Nagy Lajosné Dusa Margit) Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 11–33.; ZWEIGERT, K. – KÖTZ, H.: Einführung in die
Rechtsvergleichung auf dem gebiete des Privatrechts. J. C. B. Mohr, Tübingen, 1971, 80.

4 Visegrády A.: A jogrendszerek perspektívái az Európai Unióban. In: Szilágyi I. – Paksy M.
(szerk.) i. m. 245–257.

5 MARKESINIS, B. (szerk.) The Gradual Convergence: Foreign Ideas, Foreign Influences and
English Law on the Eve of the 21st Century. Clarendon Press, Oxford, 1993; WATSON, A.:
Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. 2nd ed., University of Georgia Press,
Athens, Georgia, 1993, 22.; EVANS-JONES, R.: Receptions of Law, Mixed Legal Systems and
the Myth of the Genius of Scots Private Law. 1998, 114 L.Q.R. 228.

6 BÁN T.: Az Európa Tanács ötven éve: tagságunk hatásai a magyar jogfejlõdésre. Acta
Humana, 1999, 8–28.



1.1. Az igazságszolgáltató hatalom függetlensége, és a bírói hatalom bõvülése

Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy szándékosan nem elemezzük ehelyütt
az igazságszolgáltatás, illetve az igazságszolgáltató, vagy bírói hatalom fogalmát,
ezek szervezeti, személyi összetevõit, e fogalmak egymáshoz való viszonyát, hi-
szen az egyes igazságszolgáltató rendszerek sajátosságaihoz is igazodó változatos
értelmezési módok szinte lehetetlenné tennék az eligazodást és a nemzetközi
összehasonlítást. (Nyilvánvalóan meghatározhatja pl. az igazságszolgáltató hata-
lom mibenlétét az a körülmény, hogy egy egységes bírákat, ügyészeket tömörítõ
szervezettel, vagy egy elkülönült bírói, ügyészi szervezettel állunk szemben.)
Éppen ezért tudatosan választjuk alapul azt a hazai alkotmányjog oktatásában
komoly szerephez jutó tankönyvet, mely bírói igazságszolgáltatásról beszél.
Eszerint a „…bíróság és igazságszolgáltatás egymást feltételezõ fogalom…”,
vagyis „Az igazságszolgáltatás szervezeti értelemben a bírói igazságszolgáltatás-
sal egyenlõ.”7 Az igazságszolgáltatásnak ez a szûkebb felfogása természetesen
nem zárja ki azt, hogy idõnként ne fordíthatnánk figyelmet a tág értelemben vett
igazságszolgáltatás egyéb szereplõire.

A követelményt, hogy az igazságszolgáltatás az önállóságot élvezõ igazság-
szolgáltató, vagy bírói hatalom feladata, a nyugati civilizáció demokratikus orszá-
gai, és az e mintákat követõ államok ma már egyre inkább elismerik.8 A bíró sze-
mélyes függetlenségének hangsúlyozása pedig szinte kivétel nélkül szerepel az
alkotmányokban.9 Az írott alkotmányokban a bíró, a bíróságok függetlenségének
említése szinte kötelezõ feladatnak tûnik, és mindez azt sejteti, mintha egy kézen-
fekvõ fogalommal állnánk szemben. Montesquieu 1748-ban leírt kijelentése óta
jogelméleti, politikai filozófiai közhely, hogy a hatalmi ágak elválasztása alapve-
tõ demokratikus követelmény. A törvényhozói, bírói és végrehajtó hatalom elvá-
lasztása a szakirodalomban általában demokratikus alapelvként kerül megfogal-
mazásra, amelyet az általunk most vizsgált alapelvvel, a bírói függetlenséggel
hoznak kapcsolatba. A különbözõ, demokratikusnak tekintett országok jogrend-
szereinek vizsgálata azonban azt mutatja, hogy a bírói függetlenséget bármilyen
aspektusból vizsgáljuk is, máig is nagy különbségek mutatkoznak ezen alapelv
konkrét megvalósulási formái között.10 Legyen szó a bírói szervezet függetlensé-
gérõl, a hivatásos bíró személyes függetlenségérõl, vagy az ítélkezõ bíró függet-
lenségérõl,11 szélsõséges példákat találunk ezek jogszabályi megalapozása, az azt
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értelmezõ bírósági gyakorlat, vagy a jogszociológiai értelemben vett érvényesülé-
se tekintetében. A nemzetközi egyezmények és az arra épülõ bírói esetjog alapve-
tõ sztenderdeket megfogalmaz ugyan e tekintetben, ám a részletekben megbújó
lényegi különbségek az egyes jogrendszerek szintjén alakulnak ki. Ami szembe-
tûnõ ezekben a nemzetközi egyezményekben, hogy a hatalmi ágak elválasztása és
a bírói hatalom szervezeti függetlenségének kérdésében nem nagyon adnak útmu-
tatót.

Az alapvetõ sztenderdek tekintetében az ENSZ keretében megalkotott Polgári
és politikai jogok egyezségokmánya12 lehet iránymutató, ám Magyarország vo-
natkozásában ennél fontosabb kapaszkodót nyújt az Emberi Jogok Európai
Egyezménye és a ráépülõ bírósági gyakorlat.13 A bíróság függetlensége eszerint
akkor biztosított, ha „…ítélkezõ funkciót gyakorol, független a felektõl, a tör-
vényhozó és a végrehajtó hatalomtól, tagjait megfelelõ eljárásban és viszonylag
hosszabb idõre nevezik ki, összetétele nem önkényes, eljárása törvényes, tagjai-
nak senki sem adhat utasítást, illetve tagjai más külsõ befolyás ellen is védve van-
nak végül függetlenségének a látszata is biztosított.”14 A Bíróság esetjoga azt mu-
tatja, hogy problémák ezekkel a követelményekkel kapcsolatban leginkább a
különbíróságok kapcsán merülnek fel. Rendszeresen marasztaltak el országokat
azért, mert a bírák úgy ítélték meg, hogy annak hadbírósági rendszere nem tekint-
hetõ a fenti követelmények értelmében függetlennek.15 A rendes bíróságokkal
szemben megfigyelhetõ elnézõ magatartás az egyes államok eltérõ intézmény-
rendszerének, a függetlenség biztosítékai változatos tárházának, a jogi kultúrák
különbségének elismerésére vezethetõ vissza. A bírák ugyanis tisztában vannak
azzal, hogy egy részletekbe menõ követelményrendszer érvényesítése a rendes bí-
róságok esetében csalóka eredményre vezetne. Elõfordulhatna, hogy egy évszá-
zadok alatt kifejlõdött, a bírák nagyfokú autonómiáját biztosító jogrendszert kel-
lene elmarasztalni, míg másokat az alkotmányba, törvényekbe foglalt, de a
valóságban nem érvényesülõ szabályok miatt lehetne felmenteni. Jóllehet a bírák
a függetlenség objektív mércéinek kialakítására is kísérletet tesznek,16 ám ez is
csak a legkirívóbb hiányosságok kiküszöbölését követeli meg az Egyezményt alá-
íróktól. Ez a hozzáállás azzal a következménnyel jár, hogy még az Egyezményt
aláíró országok jogrendszerei is igen nagyfokú szabadságot élveznek a bírói füg-
getlenség megítélését illetõen. Komplex problémáról van tehát szó, melynél érde-
mes tisztázni a vizsgálati kereteket.
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A bírói függetlenség komplex fogalma számos vizsgálati lehetõséget rejt ma-
gában.17 Feltehetõ többek között az a kérdés, hogy a bírák mekkora autonómiával
rendelkeznek a bírósági szervezeten belül. A jogszabályokon és az igazságér-
zetükön túl milyen befolyást gyakorol rájuk a hierarchiában felettük álló bírósá-
gok tevékenysége. A bírósági vezetõk milyen kompetenciával rendelkeznek, és
mennyiben hatnak közvetlenül vagy közvetve a bíró munkájára. Az alábbiakban a
bírói függetlenség fogalmának egy meghatározott aspektusból történõ összeha-
sonlító vizsgálatát végezzük el. A választott szempont alapján azt követjük nyo-
mon, hogy a hatalmi ágak elválasztása doktrinája talaján miként és milyen mér-
tékben fejlõdött ki a bírói hatalom a különbözõ jogrendszerekben, és az így
kialakuló hatalmi ág hogyan viszonyul a másik két hagyományos hatalmi ághoz.
A kronológiai sorrendnek megfelelõen elõször az angol, majd az amerikai, végül
pedig a kontinentális Európa igazságszolgáltatásának helyzetében bekövetkezett
változásokat tekintjük át.

A 2005-ös év az összehasonlító alkotmányjog területén áttörést hozott a hatal-
mi ágak elválasztása kérdésében. Szinte az utolsó bástya leomlásáról értekezhet-
nénk a nyugati civilizáció jogrendszereit illetõen, amikor a common law õshazá-
jában végbemenõ fejleményekrõl tudósítunk.

Egy 2004 februárjában beterjesztett törvényjavaslat forradalmi változásokat
jósolt az angol igazságszolgáltatásban. A javaslat többek között a törvényhozó és
igazságszolgáltató hatalom szervezeti szétválasztására irányuló rendelkezéseket
tartalmazott. A legradikálisabb gondolat ezek között a Lord Kancellár pozíciójá-
nak megszüntetése volt, mely a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató
funkciók egyesítése miatt régóta támadások kereszttüzében állt. A Lord Kancellár
a Lordok Háza elnöki funkciója és a kormányban betöltött szerepe mellett az igaz-
ságszolgáltatás fejének (head of the judiciary) is számított.18 A 2005-ben elfoga-
dott törvény végül megtartotta a Lord Kancellári funkciót, ám hatáskörét jelentõs
mértékben korlátozta. Egy új, a Parlamenttõl szervezeti és fizikai értelemben is el-
választott Legfelsõbb Bíróság létrehozásáról rendelkezik a törvény, ahol a felleb-
bezéseket elbírálják. (A Legfelsõbb Bíróság helyét hosszas vita után jelölték ki, és
2008-ban kezdte meg mûködését. A választás Westminsteren belül, egy eddig is
bíróságként mûködõ épületre esett.19) Ezzel megszûnt a Lordok Háza igazság-
szolgáltató funkciója, mely a törvényhozás és igazságszolgáltatás összefonódásá-
nak iskolapéldáját szolgáltatta az alkotmányjogászoknak.20 A törvény részletesen
szabályozza a bírák kiválasztásának szabályait, melynél a szakmai szempontok
érvényesítésének kívánnak elsõbbséget adni. A Legfelsõbb Bíróság tagjai ugyan a
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váltás pillanatában a Lordok Háza bírói funkciót ellátó tagjai lettek, de kétségtele-
nül egy kiváltság megszûnésérõl beszélhetünk. Az új törvény indoklásánál más
szempontok mellett az Európai Emberi Jogi Egyezmény elõírásai is szerepet kap-
tak.21 A törvényjavaslat indoklása kapcsán Lord Falconer úgy fogalmazott, hogy
az általa bejelentett változtatások elsõ ízben teremtik meg az igazságszolgáltatás
függetlensége „létfontosságú” fogalmának törvényi garanciáit. 22

Az angol fejlemények igen tanulságosak. A hatalmi ágak elválasztásának ma
uralkodó felfogása és annak gyakorlati következményei sok szempontból az an-
gol jogrendszerre vezethetõk vissza. Pontosabban a 18. századi, kolóniákon mû-
ködõ angol hatalmi berendezkedésnek volt köszönhetõ az, hogy az amerikai füg-
getlenség hívei, majd az amerikai Alkotmányt megalkotó jogászok fejében a
törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalom elválasztása vezérlõ gon-
dolattá érjen, és ezzel egy európai (és mint a fenti példa mutatja, ezen belül angol)
alkotmányfejlõdésre századokkal késõbb visszaható alaptörvényt alkossanak
meg. Elmondható, hogy a hatalmi ágak elválasztásának doktrínája az amerikai al-
kotmány megalkotása pillanatára már jól kidolgozott volt, mégpedig éppen az an-
gol hatalmi viszonyok kiváltotta csodálatnak, vagy éppen kritikának köszönhetõ-
en. Montesquieu, az angol állapotok ismeretében vetette papírra gondolatait,23

hogy Locke felosztását továbbfejlesztve (egyben Arisztotelész kategóriáihoz
visszatérve) a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalom elválasztá-
sáról szóljon. A politikai filozófiai értekezések mellett Blackstone híres kommen-
tárja talán még ismertebb volt az alkotmányozók elõtt, melyben a neves jogász
egy függetlenebb bírói hatalom szükségességére hívja fel a figyelmet.24

A bírói függetlenség korabeli angol állapotát az Act of Settlement alapozta
meg 1701-ben. Ennek híres rendelkezése úgy szól, hogy „…a bírói megbízatás a
bírák jó magaviseletének idejére szóljon, meg kell állapítani és biztosítani kell
számukra fizetést; de a Parlament két házának elõterjesztése alapján a bírák hiva-
talukból jogszerûen elmozdíthatók.”25 (Az ezt megelõzõ évszázadok során a ki-
rály által kinevezett bírák a király által elmozdíthatók voltak. Fordulópontot Sir
John Walter esete jelentett 1628-ban, akit I. Károly egy neki nem tetszõ ítélet mi-
att el kívánt távolítani hivatalából. Sir Walter ellenállt, azt állítván, hogy megbíza-
tása megfelelõ magatartásán, nem pedig a király kegyén alapult, így õt csak akkor
lehet elmozdítani, ha hivatalos eljárás során bizonyítják, nem megfelelõen csele-
kedett.)
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Ez a bíró személyes függetlenségét garantáló korszakalkotó rendelkezés a ko-
lóniákon nem érvényesült, és a bírák kinevezésével, felmentésével, fizetésével
összefüggõ viták jobbára csak a kolóniák ellenállását növelték.

Éppen ezért nincs mit csodálkozni azon, hogy az alkotmányba a szövetségi bí-
rák esetében az Act of Settlement rendelkezésének lényege a szükséges módosítá-
sokkal bekerül. Eszerint a bírák megbízatása „jó magaviselet” esetén élethosszig
tart és fizetésük nem csökkenthetõ.26 Ez a rendelkezés a történeti elõzmények is-
meretében szükségszerû volt. Arról azonban lehet vitatkozni, hogy a hatalmi ágak
szigorú elválasztásának jól ismert módja minek köszönhetõ. Bibó István szerint
Montesquieu hatása helyett a kolóniákon túlburjánzó kormányzói hatalom ellen-
súlyozására irányuló törekvés adja meg erre a választ. Szerinte „nem azért követ-
ték dogmatikusan Montesquieu elvét, mert demokratikus kötelességüknek tekin-
tették pontosan betartani elõírásait. Azért követték, mert történetesen politikai
szervezetük történeti elõzményeinek, meglevõ intézményeik beidegzett techniká-
jának ez a séma jobban megfelelt, mint akár Anglia, akár Franciaország intézmé-
nyei.”27 Akár az ezzel kapcsolatos doktrína pontos ismerete, akár a Bibó által em-
lített szervezeti elõzmények, netán az uralkodó, az angolok által teremtett és
fenntartott helyzettel szembeni ellenérzés28 eredményezte azt, hogy az „alkotmá-
nyozó atyák” világosan elhatárolt fejezetekben tárgyalták az egyes hatalmi ágakra
vonatkozó szabályokat, a következmények világosak. A fokozatosan világhata-
lommá fejlõdõ szövetségi állam alkotmányának kisugárzása vitathatatlan.29 E be-
folyásoló erõ kiváló példája, hogy az angol honatyák is az igazságszolgáltatás
függetlenségének elvével indokolják ma már a szervezeti változtatások szüksé-
gességét.

Az európai kontinens jogrendszereire gyakorolt hatás már az alkotmány meg-
születésétõl kezdve érzékelhetõ volt, hiszen a demokratikus mozgalmak számára
hivatkozási alappá válhatott a montesquieu-i idea szinte tökéletes megvalósulása.
Az amerikaitól eltérõ, európai hatalmi struktúrákra jellemzõ 19. századi politikai
küzdelmek azonban nem tették lehetõvé, hogy az elv amerikai módra történõ alkot-
mányba foglalására sor kerüljön. A hatalmi ágak amerikai típusú megosztása, va-
gyis egy önálló bírói hatalmi ág elismerése helyett Európában inkább csak a bíró
személyes függetlenségére, pártatlanságára helyezõdhetett a hangsúly. A hitleri Né-
metország bukása után azonban érzékelhetõ változás vette kezdetét. Hitler hatalom-
ra jutásának alkotmányos módja olyan sokkot okozott az európai országokban,
mely a demokratikus hatalmi ellensúlyok több irányú növelése elõtt is megnyitotta
az utat. A szovjet táborra jellemzõ szimbolikus alkotmányok, melyek eleve elutasí-
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tották a nép akaratát megtestesítõ törvényhozó és végrehajtó hatalom önálló bírói
hatalmi kontrollját, csak tovább erõsítették a nyugat-európai országok ezen törekvé-
seit. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy a mai nyugat-európai alkotmányok egy
jelentõs része már expressis verbis a bírói hatalom függetlenségérõl rendelkezik.30

Ez az angol parlamentáris berendezkedés mintájára épülõ európai országok politi-
kai hagyományához nehezen illeszthetõ új jelenség szédületes sebességgel terjed
el.31 A francia alkotmány ugyan érdekes módon fogalmaz, amikor kimondja, hogy
a bírói hatalom függetlenségét a köztársasági elnök biztosítja,32 ám a német alkot-
mány tetszetõsebb az önálló bírói hatalom élharcosai számára is: „Az igazságszol-
gáltató hatalom a bírákra van ruházva.” , és hozzáteszi: „ezt a Szövetségi Alkot-
mánybíróság, a jelen alaptörvényben meghatározott szövetségi bíróságok és a
tartományi bíróságok útján gyakorolják.”33 Az olasz alkotmány szerint a bíróságok
minden más hatalomtól független, önálló szervezetet alkotnak.34 A belga alkot-
mány külön fejezetben rendelkezik az igazságszolgáltatásról, melynek címe „A bí-
rói hatalom”.35 A példák még hosszan sorolhatók lennének.

A II. világháború után szaporodó alkotmánybíróságok puszta léte, de késõbbi
tevékenysége is az amerikai gyakorlat „kontinentalizálását” mutatja.36 Az ameri-
kai szövetségi Legfelsõbb Bíróság konkrét jogesetekhez tapadó alkotmányvédõ
gyakorlata mintát adott a tipikusan nem konkrét ügyben eljáró, a jogszabályok al-
kotmányosságának ellenõrzésére hivatott alkotmánybíróságoknak. Az elsõként
Ausztriában, még 1920-ban megjelenõ jogvédõ szerv európai elterjedése újabb
lökést adott az önálló bírói hatalom expanziójának. Ezek az új, hagyományos
igazságszolgáltató szervezetbe nem illeszkedõ testületek értelmezõ tevékenysé-
gükkel maguk is hozzájárulnak az igazságszolgáltató hatalmi ág függetlenségi kö-
vetelményének igazolásához.37 Ítélkezõ tevékenységük pedig kifejezetten erõsíti
a bírói hatalmat azzal, hogy a törvényhozás korábban megkérdõjelezhetetlen szu-
verenitását korlátozza. Ugyancsak meg kell említeni a közigazgatási bíróságok,
vagy a hagyományos bíróságok közigazgatási határozatokat felülbíráló gyakorla-
tát, ami a végrehajtó hatalom bírói ellenõrzésének általános formájává vált.38 Kö-
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vetkezõ lépést jelent e folyamatban a kommunista rendszerek bukása, mely a volt
szocialista országok demokratizálódási folyamatában különösen nagy szerephez
juttatta a hatalmi ágak elválasztásának doktrínáját, az önálló bírói hatalom fogal-
mát. Ezek az országok a diktatúrából demokráciába való átmenet kötelezõ kellé-
kének tekintették az igazságszolgáltatás önállóságának nagyobb mértékû biztosí-
tását.39 A törvényhozó, végrehajtó, bírói hatalom elválasztásának szükségessége
a megalakuló alkotmánybíróságok tevékenységén keresztül sok esetben akkor is
megkérdõjelezhetetlenné vált, ha erre vonatkozó kitétel az alkotmányban nem
szerepelt. Így történt Magyarországon is.40

Mindezek alapján elmondható, hogy mára a bírói hatalom függetlenségére, és
gyakran az abból levezetett szervezeti függetlenségre történõ hivatkozás is meg-
szokottá vált, és sokan az igazságszolgáltatás hatékonyságával kapcsolatban fel-
merülõ kérdéseket is ennek fényében értelmezik. Történik ez annak ellenére, hogy
alapkérdések nincsenek tisztázva e vonatkozásban. Jó-e az a társadalomnak, ha a
bírói hatalom szervezetileg teljesen elkülönülten, külsõ befolyástól függetlenül
mûködik? Valóban ettõl lesz az egyedi bírói döntés is befolyástól mentes, szak-
szerû, gyors és összességében hatékony? A bírói hatalom önállóságának túlzott
hangsúlyozása nem egy társadalomtól elzárt, korporatív, a kritikát nehezen tûrõ,
ellenõrizhetetlen hatalom kialakulásához vezet? A szervezeti függetlenség nem
jár éppen ellentétes hatással, növelve a bírák konformitásra ösztönzõ attitûdjeit?
Úgy érezzük, hogy a jövõben az alkotmányos demokráciák igazságszolgáltatásá-
nak megválaszolásra váró kérdései ezek.41

A másik oldalról pedig az jelenthet problémát, hogy kimondhatja ugyan egy
alkotmány, hogy az állam önálló, független bírói hatalommal rendelkezik, azon-
ban e hatalom mértékét illetõen az alkotmányos rendelkezések nem sokat monda-
nak el. Ennek igazságára legkönnyebben akkor döbbenünk rá, ha feltesszük a kér-
dést: kisebb mértékû a bírói függetlenség azokban a liberális demokráciákban,
mint Svédország, Új-Zéland vagy Izrael, ahol e kérdéssel az alkotmány nem is
foglalkozik?42 Számos összetevõ együttes ismerete alapján mutatható ki, hogy
ezen hatalmi ág milyen valós kompetenciával rendelkezik az adott jogrendszeren
belül. Persze a fogalmazási mód egy alkotmányban sokat sejtetõ lehet. (A francia
alkotmány az igazságszolgáltató hatalmat pl. nem a „pouvoir” , hanem az „auto-
rité”, vagyis az autoritás és nem a hatalom szóval írja le, amibõl akár messzemenõ
következtetéseket is levonhatunk.) Az igazságszolgáltató, vagy bírói hatalmi ág
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függetlenségének deklarálása önmagában nem teremti meg e hatalmi ág súlyát,
amennyiben ehhez nem kapcsolódnak szervezeti és más jogszabályi garanciák, il-
letve olyan jogalkalmazói kultúra, mely a bírói hatalom expanzióját biztosítja.

2. A tisztességes eljáráshoz fûzõdõ jog,
mint az igazságszolgáltatás legfõbb alapelve

Részesülhet-e Saddam tisztességes eljárásban? – olvashattuk az újságok cím-
lapján. Tisztességes eljárás alapján ítélték-e el Tánczos Gábort? – tette fel a kér-
dést a Magyarországon emberölés miatt elítélt fiatalember védõje, mielõtt kere-
settel fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához. Tisztességes eljárásnak
számít-e az, ha valakinek a pere több évig elhúzódik? – firtatják sokan, amikor
a végsõ jogorvoslati lehetõség kimerítése után egy utolsó reménysugár után ku-
tatnak.

A bírói hatalom függetlenségének megértéséhez nélkülözhetetlen ma már ezen
fogalom elemzése. A különbözõ nemzetközi egyezményekben, alkotmányokban,
törvényekben helyet kapó kifejezés (fair trial, procès equitable) egyre inkább az
igazságszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb generálklauzulájává, alkotmá-
nyos alapelvévé válik a világ jogrendszereinek, amit a legváltozatosabb módon
értelmeznek ügyvédek, bírák, alkotmánybírák. Ezt a fogalmat azon határozatlan,
vagy homályos kifejezések közé lehet sorolni, aminek szupranacionális alkalma-
zása, ezt követõen nemzeti jogrendszerbe integrálása mára kötelezõ feladatnak
számít. A tisztességes eljáráshoz fûzõdõ jog deklarálása sokszor csak a jogi re-
form látszatát kelti ugyan, ám jogfejlesztõ szerepe tagadhatatlan.43 Ezen fogalom
sikerét az ENSZ Polgári és politikai egyezségokmánya, majd az Európai emberi
jogi egyezmény és a ráépülõ bírósági gyakorlat biztosította. A fogalom mára nél-
külözhetetlen elemévé vált még a sok szempontból az ENSZ említett egyezségok-
mányának ellentmondó, iszlám országokat összekötõ megállapodásoknak is. (Így
pl. az 1981-ben elfogadott Emberi Jogok Iszlám nyilatkozata V. cikke szintén a
tisztességes eljárásról szól, és tartalmát tekintve nagyjából követi a korábban em-
lített egyezményekben foglaltakat,44 akárcsak az 1990-ben elfogadott Kairói Nyi-
latkozat.45 Ez utóbbi, 45 ország által elfogadott egyezmény már kifejezetten az
iszlám sariát nevezi meg, mint az emberi jogok értelmezésére hivatott egyetlen
forrást, és meg sem említi az ENSZ egyezségokmányát. Márpedig a saria alapján
értelmezett tisztességes eljárás nyilvánvalóan jelentõs mértékben eltér az ENSZ
egyezségokmányában rögzítettektõl, amint eltér az Európai Emberi Jogi Bíróság
gyakorlatától, vagy a tisztességes eljárás amerikai értelmezésétõl.)
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Univerzális elvrõl van tehát szó, ami – tartozzon bármelyik jogcsaládhoz is –
szinte minden jogrendszert valamilyen formában kötelez, s amely egy ország
igazságszolgáltatását, egy konkrét bírósági eljárást az értelmezésbeli különbségek
ellenére is megítélhetõvé tesz a külvilág számára. A fogalom az utóbbi évtizedek-
ben a nemzetközi egyezményeken túl bekerült a nemzeti alkotmányokba, eljá-
rásjogi törvénykönyvekbe.46 Sok országban – mint pl. Magyarországon – az
alkotmánybíróságok is jelentõs értelmezõ tevékenységet végeztek a fogalom tar-
talmának kibontása érdekében.47

2.1. A tisztességes eljárás fogalmának jelentõsége Európában

Az alapelv értelmezésének említett különbségei ellenére nem lehet letagadni e
fogalom szerepét a különbözõ jogrendszerek egymáshoz közelítése folyamatának
felgyorsításában.48 Ez a folyamat értelemszerûen ott a leggyorsabb, ahol a különbö-
zõ jogrendszereket, egy a fogalom értelmezésére hivatott bíróság kényszerítõ erõvel
összeköti. Ilyen erõvel bír az Európai Emberi Jogi Bíróság tevékenysége. A Bíróság
joggyakorlata a tisztességes eljárás kapcsán egy olyan általános, az igazságszolgál-
tatásra vonatkozó elv kimunkálását mutatja, mely az európai igazságszolgáltatás
vezérlõ generálklauzulájaként a hagyományos, igazságszolgáltatásra vonatkozó al-
kotmányos alapelveket is magába foglalja. (Hangsúlyozni kell, hogy a tisztességes
eljárás követelménye nem korlátozódik a bírósági eljárásokra, azonban kétségtele-
nül ez jelenti az elv legfõbb érvényesülési területét) Így voltaképpen ma már a tisz-
tességes eljárás egyik elemeként tárgyalhatjuk a bírói függetlenségtõl kezdve a vé-
delemhez való jogon keresztül az ártatlanság vélelmét is. Míg korábban a fenti
alkotmányos elvek mellett a tisztességes eljárás csak egy újabb, az eljárási kereteket
meghatározó elvként került tárgyalásra,49 mára, mindenekelõtt a bíróság tevékeny-
ségének köszönhetõen, az igazságszolgáltatás mûködésére vonatkozó legfontosabb
alapelvvé érett az egyezményt aláíró európai országokban. Ezek az alapelvek pedig
kötik az egyezményt aláíró országok igazságszolgáltatását, hiszen megsértésük ese-
tén az adott államot el lehet marasztalni.

Azonban a különbözõ jogcsaládok, jogrendszerek e téren mutatott konvergen-
ciája nem csupán e kényszerítõ erõvel rendelkezõ bírósági tevékenység eredmé-
nye. Egy jóval összetettebb folyamatról van szó, melyben a tisztességes eljárás
követelményének európai használata eredménye és okozója is a változásnak. Ér-
demes elöljáróban ezért megvizsgálni a tisztességes eljárás fogalmát egy hangsú-
lyos elemének aspektusából ahhoz, hogy e folyamat természetére rávilágítsunk.
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A fegyverek egyenlõségének követelménye a tisztességes eljárás egyik össze-
tevõjét jelenti. Ez akkor is igaz, ha az Európai Emberi Jogi Egyezmény szövegé-
ben ez a kifejezés így nem található meg. Ám ha megvizsgáljuk a „fair trial” kife-
jezés eredetét, akkor világossá válik, hogy az angol szóhasználat már eleve arra az
egyenlõségre utal, ami az angol „fair play”-bõl érthetõ meg. (A francia szóhaszná-
latból nehezebb ezt kiköveztetni, bár a procès equitable az aequitas-ból, az
aequitas pedig az aequs kifejezésbõl származik, s ez utóbbi egyenlõt jelent.) Így
szinte természetes, hogy az Európai Bizottság a tisztességes eljárás fogalmából
már 1959-ben kibontja a fegyverek egyenlõségének elvét egy döntésében.50 A
fegyverek egyenlõségének elve azután ítéletek sorában kap szerepet. Használata
nem korlátozódik a büntetõjogra, bár kétségtelenül, a vádlottak kiszolgáltatott
helyzetére és a kilátásba helyezett súlyos következményekre tekintettel e területen
különös hangsúlyt kapott e követelmény. Az egyezményt értelmezõk szerint tehát
akkor tisztességes az eljárás, ha a független és pártatlan bíróság elõtt az ellenérde-
kû felek egyenlõ fegyverekkel folytatnak küzdelmet. A fegyver szó használata e
helyzet leírására igen jól mutatja, hogy az európai igazságszolgáltatás tekinteté-
ben valami megváltozik, és a common law igazságszolgáltatás jellemzésénél hall-
ható csata, vagy csata elmélet51 az európai jogrendszereket összekötõ „csúcsbíró-
ság” eszköztárába kerül.

Ez a katonás kifejezés nagyon is találó, hiszen az igazságszolgáltatás õsi for-
máinál is megjelenõ párbajnál szó szoros értelmében a fegyver azonossága jelen-
tette a felek közötti egyenlõ esély megteremtését. Ez persze nem azt jelenti, mint-
ha az igazságszolgáltatás õsidõk óta az ellenérdekeltek jogainak egyenlõségét
biztosította volna, ám a „fair play” kisebb vagy nagyobb mértékû érvényesítésére,
vagy legalább annak látszatának biztosítására mindig is voltak törekvések. Euró-
pában a kora középkortól kezdõdõen nagyjából hasonló eljárási formák alakultak
ki a polgári bíráskodáson belül. Míg azonban ezeket – fõképpen a 12. század végé-
tõl – az egyházi bíróságokon kidolgozott eljárási formák váltották fel, addig Ang-
liában a királyi igazságszolgáltatás csupán a csata szimbolikussá formálását vé-
gezte el.52 Ez az eltérés eredményezte azt, hogy míg a római-germán jogcsalád
országaiban az igazságszolgáltatás inkvizitórius, addig az angol, majd késõbb az
angol-amerikai jogrendszerek igazságszolgáltatása adverzariális (adverse, szem-
benálló, ellentétes) jellegû lett. Az elõbbi az igazság kiderítését célzó vizsgálattá
vált, míg az utóbbi megmaradt továbbra is csatának, még ha fegyverek helyett azt
más eszközökkel vívták is tovább.

A klasszikus inkvizitórius eljárás központi szereplõje a hivatalos személy, a
bíró, aki az igazság kiderítését célzó szándékkal maga végez vizsgálatot, tartja
kézben az egész eljárást, és a végén ítéletet hoz. A vádlott minden tekintetben alá-
rendelt helyzete nyilvánvaló, és a fegyverek egyenlõségérõl ebben az esetben nem
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lehet szó.53 Európában a 19. században fokozatosan megjelenik az un. reformált
eljárás, mely az ügyészi és bírói funkció elválasztásával adverzariális irányba tör-
ténõ elmozdulás elsõ lépése volt. Az angolszász gyakorlattól eltérõen a bíró to-
vábbra is megõrizte vizsgálói szerepkörét a tárgyaláson, de a vád képviseletét a
formálódó hierarchikus ügyészi szervezetek látták el. Tulajdonképpen ettõl kezd-
ve válhatott értelmes kérdésfelvetéssé az inkvizitórius alapokon nyugvó igazság-
szolgáltatás számára, hogy a vád és a védelem egyenlõ jogokkal rendelkezik-e.
Ettõl kezdve lehet az ügyfélegyenlõségrõl vitát folytatni a büntetõjogban is, mely
voltaképpen a fegyverek egyenlõsége elõdfogalmának tekinthetõ.

Az angolszász igazságszolgáltatás a párbaj és egyéb istenítéletek vonásait in-
kább megõrizte, és a fegyverek egyenlõségére mindig is nagy hangsúlyt helyezett.
Az adverzariális eljárás lényege mindmáig a csata, melyet a szembenálló felek –
legyen szó polgári, vagy büntetõ ügyrõl – a fair play szabályaira ügyelõ passzív
bíró elõtt folytatnak, és az ítéletet a bíró vagy az esküdtszék hozza meg.54 A bizo-
nyítás felvétel, a tanúk, szakértõk kikérdezése nem a bíró feladata, hanem az el-
lenérdekû feleké, akik a bíró által megengedett keretek között mindent bevethet-
nek saját igazuk bizonyítására. Ezt az eljárási formát az Egyesült Államok
fejlesztette tovább szinte a végletekig, melyben az alkotmányban rögzített alapel-
vek és a szövetségi bíróságok voltak segítségére. A csata az esküdtek kiválasztá-
sától kezdve egészen az ítélethozatalig a lehetõ legkiegyenlítettebb körülmények
között zajlik. Az inkvizitórius alapú eljárással szemben a bíró illetve az esküdt-
szék egy büntetõ ügyben nem kapja meg elõre a nyomozati anyagot, így a vád és a
védelem egyenlõ eséllyel indul a tárgyaláson, hiszen a döntéshozók így nem egy
rendõrségi és ügyészségi tekintéllyel támogatott prekoncepcióval érkeznek a tár-
gyalásra. Míg Magyarországon a büntetõbírák „hozott anyagból” dolgoznak, va-
gyis az eléjük tárt rendõri, ügyészi bizonyítékból kiindulva ismerkednek meg a
védelem érvrendszerével, addig az adverzariális rendszer ezen a téren sem biztosít
elõnyt az egyik félnek. Az is fontos tény, hogy az angolszász országok, így az
Egyesült Államok bírái is általában gyakorló jogászi praxist követõen kerülnek a
bírói pulpitusra, ezért megértõbben közelítenek a szemben álló feleknek a fegyve-
rek egyenlõségét érintõ problémáihoz.

(Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy más, az igazságszolgáltatáshoz
kapcsolódó elvekhez hasonlóan itt is egy elérhetetlen cél megközelítési kísérleté-
rõl beszélhetünk csupán. Az ügyészi erõfölény az állami funkcióból és a szerveze-
ti háttérbõl fakadóan természetesen akkor is fennállhat, ha a vád és a védelem tel-
jesen azonos jogokkal rendelkezik. Ugyanígy, a fegyverek egyenlõségérõl
materiális értelemben nem beszélhetünk akkor sem, ha pl. polgári perben az egyik
fél tehetõsebb mint a másik, és jobb, képzettebb ügyvédet képes megfizetni. Jólle-
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het léteznek olyan intézmények, melyek az ilyen típusú egyenlõtlenségek kiküsz-
öbölését célozzák, de a teljes kiegyenlítettség, akárcsak az elõítélet mentes bíró-
ság, elérhetetlen.)

Az elmúlt évszázadra, de különösen az elmúlt néhány évtizedre az adver-
zariális eljárás fokozatos térhódítása jellemzõ Európában, de a világ más területe-
in is. (Japán 1949-ben amerikai mintára alakította át büntetõeljárási rendszerét,
melynél persze a politikai körülmények közvetlen hatása nem feledhetõ.) Elég
megnézni a spanyol, olasz, svéd, norvég büntetõeljárások mai helyzetét, hogy az
európai fejleményekrõl képet kapjunk. A volt szocialista országokban szintén
ilyen irányú kísérletekrõl számolhatunk be. Magyarországon ugyan az 1997-es,
igazságszolgáltatást érintõ reformtörvények folyományaként elfogadott új,
adverzariális jellegû kódexnek csak bizonyos elemei léptek végül hatályba,55 de a
bírósági tárgyalásnak ügyféli per irányba való elmozdulását, a jelenlegi
„hiperaktív” bírói szerep korlátozását véleményünk szerint hosszú távon nem le-
het megakadályozni.

Nehéz lenne megmondani, hogy e globális változások elõidézésénél az adver-
zariális eljárás liberális demokrácia felfogáshoz jobban illeszthetõ jellegének,
vagy az amerikai jogrendszer kisugárzásának, dominanciájának van-e nagyobb
szerepe. Annyi biztos, hogy a tisztességes eljáráshoz fûzõdõ jog részét képezõ, a
fegyverek egyenlõségének elveként megfogalmazott követelmény kibontakozása
Európában e folyamathoz jól illeszkedik, és a jogvitákat az egyenlõ jogokat élve-
zõ, szembenálló felek csatájaként leírható felfogás térhódításához is hozzájárul.

E változások nem mindenkit töltenek el egyöntetû örömmel. Vannak, akik az
európai igazságszolgáltatás hagyományainak feladásaként értelmezik a fejlemé-
nyeket. A francia Szenátusban az Emberi Jogok Európai Egyezménye aláírásának
25. évfordulóján még az is elhangzott, hogy a tisztességes eljárás modellje ha-
szontalan és veszélyes.56

A szkeptikusok intelmei ellenére feltartóztathatatlanul folyik az Európai Em-
beri Jogi Egyezmény alapján az Európai Emberi Jogi Bíróság jogértelmezõ, jog-
egységesítõ tevékenysége, melynek során az egyezmény 6. pontjában szereplõ ki-
fejezések értelmet nyernek.57 Ez a tevékenység pedig elementáris hatást gyakorol
az egyezményt aláíró országok alkotmányos alapelveire, eljárásjogára, és egy kö-
zös európai alapelvi garanciarendszer megteremtéséhez járul hozzá. Ezzel kiala-
kul az Egyesült Államok igazságszolgáltatásához sokban hasonlító rendszer. Az
Európai Bíróság ugyanis eseti döntéseivel azt a közös minimumot fekteti le, me-
lyet mindenhol érvényesíteni kell az aláíró országokban, s amelynél szigorúbb ga-
ranciális elemeket be lehet építeni a nemzeti jogrendszerbe, de enyhébbet nem. A
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fõ különbség egyrészt az, hogy az Egyesült Államokban a Legfelsõbb Bíróság ezt
a tevékenységet a jogforrási szempontból az Egyezménynél jóval erõsebb szövet-
ségi Alkotmány alapján végzi, másrészt fellebbezési fórumként eljárva a korábbi
ítélet megváltoztatására jogosult. Az Európai Emberi Jogi Bíróság ezzel szemben
marasztaló ítéletével csak közvetve hat a nemzeti igazságszolgáltatásra. A Bíró-
ságnak nincs hatalma a nemzeti eljárás semmissé nyilvánítására, vagy hogy meg-
határozza az adott állam számára a megállapított jogsértés esetén a jogorvoslat
mikéntjét. Az Egyezmény 50. cikke arra ad pusztán lehetõséget, hogy a Bíróság
elégtételt ítéljen meg a kárt szenvedettnek. A megítélt összeg természetesen ön-
magában nem jelent kényszerítõ erõt ahhoz, hogy az állam (amennyiben nem
egyedi esetrõl van szó, hanem az egyezménynek ellentmondó gyakorlatról) vál-
toztatásokat eszközöljön saját igazságszolgáltatásán. A tapasztalatok szerint
azonban az Európa Tanács tagországaiban még akkor is a Bíróság elvárásának
megfelelõen alakítják át az igazságszolgáltatást, ha ezzel évszázados tradíciót tör-
nek meg, és jogelméleti paradigmaváltásra kényszerülnek. A példa kedvéért elég
utalni arra a francia reformra, mely az esküdtszék (cour d’assise) vonatkozásában
megvalósult 2000-ben. Korábban elképzelhetetlennek tartották, hogy az esküdt-
szék döntése megfellebezhetõ legyen (csupán semmisségi panaszra volt lehetõ-
ség), hiszen ez éppen az alapideológiáját kérdõjelezheti meg a népítéletnek, ám az
Egyezmény hetedik jegyzõkönyvében megkövetelt, a jogorvoslathoz fûzõdõ jog
érvényesítése kedvéért végül áttörték ezt az elvet.

Jóllehet az egyezménnyel kapcsolatos kezdeti döntések azt sejtették, hogy az
Egyezmény 6. cikke csakis szigorú értelemben vett büntetõ illetve polgári ügyek-
nél alkalmazható, a Bíróság azonban a tisztességes eljárás elvét fokozatosan kiter-
jesztette a közigazgatási határozatokra vonatkozó jogvitákra is, amennyiben azok
kihatnak az egyén jogaira.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének szövegébõl, a kiegészítõ jegyzõ-
könyvekbõl, és az Európai Bizottság, majd az Európai Emberi Jogi Bíróság gya-
korlatából az alábbi alapvetõ elvek bonthatók ki, melyek figyelembe vétele a tisz-
tességes eljárás követelményének teljesüléséhez szükséges:

1. A bíróság törvényesen létrehozottsága 2. A bírósági eljáráshoz fûzõdõ jog 3.
A bíróság függetlensége 4. A bíróság pártatlansága 5.A fegyverek egyenlõségé-
nek elve 6. A tárgyalás nyilvánossága 7. Az eljárás ésszerû idõtartama 8. Az ártat-
lanság vélelme 9. Az anyanyelv használatához fûzõdõ jogok 10. A védelemhez
fûzõdõ jog 11. A jogorvoslathoz fûzõdõ jog

A tisztességes eljárás európai értelmezése kapcsán hangsúlyozni szükséges,
hogy a tisztességesség megítélése az eljárás egészének vizsgálata alapján történhet,
és egyes eljárási hibák nem feltétlenül vezetnek a jogsértés megállapításához. Azt is
tudni kell, hogy e követelményt ugyan a materiális igazság érvényesülésének bizto-
sítása érdekében alakították ki, azonban a bírósági döntés igazságos vagy igazságta-
lan voltának nincs sok köze ahhoz, hogy az elvet megsértették-e. Vagyis nem sérül a
tisztességes eljáráshoz fûzõdõ jog akkor, ha a bíróság a tisztességes eljárás követel-
ményeinek eleget téve helytelen következtetésekre jut ítéletében.
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2.2. A tisztességes eljárás alkotmányos alapelvének jellemzõ vonásai
az Egyesült Államokban

Az angolszász jogrendszerek mindig is kitüntetett figyelmet fordítottak az
igazságszolgáltatás rendszerén belül az eljárásjogra. Az un. „processzuális jog-
szemlélet” tulajdonképpen a writ rendszernek és a common law bíróságok kezdeti
hozzáállásának volt köszönhetõ. Az anyagi igazságot háttérbe szorította az, hogy
sikerült-e a pereskedni szándékozónak az adott ügyre writet (eredetileg királyi pa-
rancs) szereznie, mely alapján a királyi bíróság foglalkozott ügyével.58 Az ehhez
szükséges formai követelmények betartása alapvetõ fontosságú volt, és késõbb a
per során is egy-egy eljárásjogi tévedés -anyagi igazsága ellenére is – könnyen
pervesztessé tehetett valakit. Ezen szemlélet oldására alakult ki a kancellári bírás-
kodás talaján az un. equity jog, mely nagyobb figyelmet fordított tartalmi kérdé-
sekre, és a common law-val szemben inkább az anyagi igazságot részesítette
elõnyben. Ezzel együtt elmondható, hogy az angolszász igazságszolgáltatás a ró-
mai-germán jogrendszerek igazságszolgáltatásához képest máig is sokkal na-
gyobb hangsúlyt helyez az eljárás tökéletes lebonyolítására.59

Amint azt a fegyverek egyenlõségének kérdésénél kifejtettük, a „fair trial” iga-
zán angolszász képzõdmény, és bár eljárásjogi garanciák a római-germán jogcsa-
lád jogrendszereiben is léteztek, jelentõségük sokáig nehezen volt mérhetõ a
common law jogrendszerekben érvényesülõ garanciákhoz.60 Az angolszász jogá-
szi pragmatizmusra mindig is jellemzõ volt az a felfogás, hogy jogokról csak ak-
kor érdemes beszélni, ha azok érvényesíthetõk. Nem sok értelme van szabadság-
jogokat deklarálni akkor, ha nem lehet biztosítani azok érvényre jutását is.61 Ez a
felfogás tükrözõdik az angol alkotmány részét képezõ jogforrásokban, és az
Egyesült Államok alkotmányában is.62 Ez persze akkor szembeötlõ igazán, ha a
korabeli alkotmányos forrásokkal vetjük össze ezeket a történelmi szempontból is
jelentõs dokumentumokat.

A tisztességes eljárás garanciális elemeit szövetségi szinten az Egyesült Álla-
mok alkotmányának, és az alkotmányra épülõ szövetségi bírósági, illetve legfel-
sõbb bírósági gyakorlatnak a tükrében érdemes megvizsgálni. Az alkotmányban
ugyan a „fair trial” kifejezést hiába keressük, mert ebben a formában nem találha-
tó meg, azonban találunk egy olyan õsi, a tisztességes eljárás alapját jelentõ
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common law intézményt, mely az Egyesült Államok alkotmányának egyik legvi-
tatottabb, és a bírósági gyakorlat során legtöbbet értelmezett fogalmává vált.

Ez a „due process”, vagyis megfelelõ eljárás fogalma, aminek megjelenése a
Magna Kartában a „tisztességes eljárás” kialakulásának alapjait teremtette meg a
common law jogcsaládon belül. Funkciója az volt, hogy az államhatalmat korlá-
tozza annak érdekében, hogy a polgárokat életüktõl, tulajdonuktól vagy szabadsá-
guktól ne lehessen önkényesen megfosztani. E forrás talaján, törvényeken63 és
precedenseken keresztül vezetett az az út, ami a tisztességes eljárás értelmét a kü-
lönbözõ korszakok igazságszolgáltatásának elvárásaihoz igazította, hogy azután
az Egyesült Államok alkotmányába is bekerülve, e fogalom forradalmi változáson
menjen át a szövetségi bíróságok értelmezõ tevékenységének köszönhetõen.

Míg ugyanis a „due process” az õshazában a hatóságok, és fõleg a bíróságok
tevékenységét vezérlõ eljárásjogi korlátként mûködött, addig az Egyesült Álla-
mokban mindezen túl a szövetségi bíróságok törvényhozást ellenõrzõ szerepét is
megalapozta.64 Erre hivatkozva nyilvánítottak a 19. század közepétõl kezdve al-
kotmányellenessé törvényeket, amelyeknél úgy ítélték meg, hogy a törvényhozás,
hatalmának alkotmányos keretein túlterjeszkedett. (E különösen a „new deal”
kezdeti idõszakára felerõsödõ aktivizmusa az igazságszolgáltatásnak a bírák fe-
nyegetéséig is fajuló konfliktust indukált az elnök és a Legfelsõbb Bíróság kö-
zött.) Az ötödik alkotmánykiegészítésben szereplõ „due process” a szövetségi tör-
vényalkotást, a késõbb a 14. alkotmánykiegészítésben is helyet kapó „due
process” követelmény pedig a szövetségi bíróságoknak a tagállami törvényhozást
ellenõrzõ szerepét alapozta meg. A fogalom tehát az államhatalom eljárási kerete-
inek biztosításán túl az amerikai „alkotmánybíráskodás” egy igen sarkalatos pont-
jává vált. A „due process” fejlõdésének ezen (un. substantive) irányát leszámítva
is azt mondhatjuk, hogy a fogalom eljárásra vonatkozó tartalma is jóval szélesebb
területen érvényesül, mint amit az európai emberi jogi egyezménynél láttunk. 65

Az Egyesült Államokban a szövetségi bíróságok értelmezése alapján a megfelelõ
eljárás mindazon ügyekre érvényes, ahol az állampolgár és az állam kapcsolatba
kerül egymással. Vagyis nem csupán az igazságszolgáltatással szemben megfo-
galmazott elvárás, hanem bármilyen állami eljárás területére vonatkozó követel-
mény, aminek az állam egész mûködését át kell hatnia. Így a megfelelõ eljárás al-
kotmányos követelménye éppúgy vonatkozik a minisztériumokra, kongresszusi
bizottságokra, mint a bíróságokra.66

Az igazságszolgáltatás területén maradva elmondható, hogy az alkotmány a
„due process” elvárásához kapcsolható követelmények sorát nevesíti, melyek az
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alkotmánykiegészítésekben elszórtan találhatók meg. Az ezekre alapozott szövet-
ségi bírósági értelmezõ tevékenység teremti meg a tisztességes eljárás minimumát
az Egyesült Államokban. E minimum sok esetben az európai jogászok számára el-
túlzottnak látszó korlátokat támaszt az igazságszolgáltatással szemben. A tagál-
lamok alkotmányai, törvényei, bíróságai azonban igen gyakran a szövetséginél is
súlyosabb követelményeket fogalmaznak meg. (Így pl. a szövetségi alkotmány ér-
telmezése alapján a 12 tagú esküdtszék esetében a marasztaló ítélethez nem kell
egyhangúság, ám egyes tagállamokban ezt mégis megkövetelik.) Az ameri-
kai hozzáállást az a felfogás alapozza meg, hogy az állam és az állampolgár kö-
zötti erõbeli különbséget a tisztességes eljárás feltételeinek szigorúsága mérsé-
kelheti.67

A tisztességes eljárás elemeinek jelentõs részénél az „európai” és az amerikai
szabályozás között inkább csak a részleteket illetõen mutathatók ki különbségek.
Nyilvánvalóan az eltérõ történelmi korszakból, a politikát és igazságszolgáltatást
a dokumentumok megalkotásakor aktuálisan érdeklõ kérdések alkotmányba eme-
lésétõl függõen könnyen találhatunk fogalmazásbeli eltéréseket az Európai Em-
beri Jogi Egyezmény, az egyes európai alkotmányok és az Egyesült Államok Al-
kotmánya között. Fõ vonalakban azonban a védelemhez való jogtól a tárgyalás
nyilvánosságán át, az eljárás idõtartamának ésszerû idõkeretbe korlátozásáig min-
den lényeges, a tisztességes eljárás univerzális követelményéhez igazodó elv
megtalálható az amerikai alkotmányban is. (A lényeges eltérés inkább abban mu-
tatkozik, hogy az amerikai alkotmányos elvekre nagyon hosszú, évszázados bírói
gyakorlat épül, ami az egyes elvek vonatkozásában egy jóval kiforrottabb dogma-
tikát biztosít.)

Vannak azonban olyan, tipikusan az amerikai jogrendszer sajátosságaiból fa-
kadó elemei a tisztességes eljárás követelményének, melyek az európai jogrend-
szerek igazságszolgáltatásának többségénél egyáltalán nem rendelkeznek rele-
vanciával. Mégis, minden igazságszolgáltatás számára fontossággal bíró elvek
kerülnek ezeken keresztül sajátos megvilágításba.

2.3. A tisztességes eljárás értelmezése az iszlám világban

Nem pusztán kuriozitása miatt érdemes megvizsgálni a tisztességes eljárás
helyzetét az iszlám országokban. A fundamentalizmus látványos erõsödésével
párhuzamosan a sok százmillió muszlimot tömörítõ vallási közösséget többé vagy
kevésbé érintõ iszlám jog erõsödése nem hagyható figyelmen kívül. Míg más val-
lási jogok marginalizálódását, de legalábbis háttérbe szorulását figyelhetjük meg,
addig az iszlám jog reneszánszát éli.
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Arról sem szabad megfeledkezni, hogy muszlim közösségek nem csupán az
iszlám többségû, kultúráját, fejlettségét tekintve rendkívül heterogén több mint 40
országban léteznek manapság, hiszen Európában, az Egyesült Államokban, és
máshol is növekszik ezek száma. 2005-ben nemzetközi tiltakozási hullám bonta-
kozott ki a még 1991-ben Kanadában bevezetett választottbírósági törvény ellen,
mely a multikulturalizmus jegyében lehetõvé tette, hogy más vallási jogok mellett
a felek egyetértése esetén polgári ügyekben az iszlám jog is alkalmazható legyen.
A tiltakozás jól mutatta, hogy mennyire kényes ügyrõl van szó. Míg más vallási
jogok alkalmazása az ilyen eljárásoknál semmilyen problémát nem okozott, addig
a „saria bíróságok” kapcsán a fõleg nõi aktivistákból álló tiltakozók a szekulari-
zált igazságszolgáltatás és az emberi jogok sérelmére figyelmeztettek. Kanadánál
sokkal közelebbi, szinte szomszédosnak tekinthetõ országokban is erõsödik az
iszlám, és ezzel együtt az iszlám jog szerepe. Így látványosan növekszik a Szov-
jetunióból kiszakadó iszlám többségû országokban, vagy pl. a polgárháború befe-
jezõdése óta Bosznia-Hercegovina területén, ahol a második világháború végéig
mûködõ saria bíróságok ismételt felállítását követelik ma már.68 Azt is érdemes
tudni, hogy az iszlám valláshoz tartozóknak csupán egyhatoda arab, és ma egyre
növekszik azon európaiak száma, akik minden elõzmény nélkül a muszlim közös-
ségekhez csatlakoznak.

2.3.1. A klasszikus iszlám jog jelentõsége

Mielõtt a modern iszlám országok igazságszolgáltatását górcsõ alá vennénk,
érdemes megvizsgálni, hogy mit is jelent a saria, amit némi egyszerûsítéssel isz-
lám jogként aposztrofálnak. A szó hallatán csonkítás, megkövezés, nyilvános ki-
végzés jut a többség eszébe, és csak kevesen tudják, hogy valójában mit is takar az
arabul ösvényt vagy vízhez vezetõ ösvényt jelentõ kifejezés. A saria nem más,
mint az iszlám vallást megalapító Mohamed tanaira épülõ, az iszlám hívõ életét
meghatározó igen komplex szabályrendszer. A 7. században kialakuló, legfiata-
labbnak számító világvallás alapmûve, a Korán jelenti a saria elsõdleges forrását,
ami Mohamed látomásait, kinyilatkoztatásait tartalmazza, melyeket Allah
Gabriel arkangyalon keresztül juttatott Mohamed tudomására. Ezt egészíti ki a
Szunna, vagyis hagyomány, mely tulajdonképpen Mohamed Koránban meg nem
jelenített kinyilatkoztatásait jelenti. Ezek megjelenési formáját többnyire azok az
elbeszélések (hadith) adják, amiket hitelesnek számító személyek a próféta csele-
kedeteirõl, véleményérõl továbbadtak, majd végül lejegyeztek. Harmadik, és ta-
lán a jogászok számára legfontosabb forrását a sariának az idzsmá, vagyis a jogtu-
dósok egybehangzó véleménye jelenti, ami praktikusan az elõbbi két forrás
aktuális, konkrét jogkérdésekre választ keresõ értelmezése során alakult ki. Ez a
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római jogban ismert opinio prudentium-hoz hasonlóan, a jogtudósok által általá-
nosan elfogadott vélemények dogmává érését jelenti. Talán sehol sem részesültek
a jogtudósok akkora tiszteletnek és megbecsülésnek, mint az iszlám világban,
ahol e tisztelet nyilván annak volt köszönhetõ, hogy jog és vallás szorosan össze-
kapcsolódott. Bár Mohamed halálát követõen számos jogtudósi iskola alakult ki,
akik eltérõen értelmezték a Koránt és a többi forrást, a 10. században az iszlám jog
megmerevedése következett be. A vallási vezetõk meg kívánták védeni az iszlám
egységét, ezért a szent források további értelmezését betiltották. Ez, a „tak-
lid”-nak nevezett, szószerint lezárást jelentõ intézkedés máig érezteti hatását, hi-
szen a saria modern viszonyokhoz való alkalmazkodást nehezíti. A lezárást köve-
tõen 4 szunnita és egy siíta jogtudósi iskola maradt, melyek bizonyos értelemben
eltérõ nézeteket képviselnek. A szunnita iskolák közé tartozik a hanafita, a
malikita, a safiita és a hanabalita iskola, míg a siíták a Dzsaafar asz-Szadik-ról el-
nevezett dzsaafarita iskola követõi. A nézetbeli különbségek sokszor nehezítették
az ügyek elbírálását. Leginkább akkor, ha az adott területen uralkodó szokásjog és
az ott tevékenykedõ bíró által elfogadott iskola között túl nagy volt az eltérés. Az
eltérések jellegének megvilágítására jó példa a válás kapcsán megmutatkozó kü-
lönbség. Válásra akkor kerülhet sor, ha a felek ebben megegyeznek, vagy a férfi
egyoldalú nyilatkozata alapján. Ebben a szent szövegek egyértelmû útmutatása
alapján minden iskola egységes. Abban viszont már különbség mutatkozik, hogy
a nõ kezdeményezésére mikor kerülhet sor. A hanafita iskola szerint csak akkor,
ha a férfi képtelen férfiúi kötelessége teljesítésére, míg a málikita jog alapján ak-
kor is, ha a férfi erõszakoskodik, eltûnt, krónikus betegségben szenved, vagy nem
gondoskodik a feleségérõl.69

Annak ellenére, hogy az iszlám további értelmezését megtiltották, az értelme-
zés korlátozott módjára természetesen a 10. századot követõen is sor került. En-
nek legfõbb formája a „kijász”, mely tulajdonképpen analógia útján történõ értel-
mezést jelent, melynek keretei között továbbra is van némi mozgástere a
jogtudósoknak és jogalkalmazóknak.

A klasszikus iszlám jog nem pusztán anyagi, hanem eljárásjogi szabályokat is
tartalmaz. A kádi bírák, akik az uralkodótól kapták megbízatásukat, korántsem él-
veztek olyan szabadságot, mint azt a nyugati jogászok feltételezik. A kádiról alko-
tott és Max Weber által is terjesztett felfogás szerint a bírák kötetlenül, saját igaz-
ságérzetükbõl kiindulva ítélkeztek. Valójában az anyagi és eljárási szabályok egy
jóval kötöttebb igazságszolgáltatás képét mutatták, mint azt a nyugati szakiroda-
lom általában feltételezi. Ez egyben olyan garanciális elemek korai megjelenésére
utal, melyek a tisztességes eljárás mai értelmének egyes elemeit is jelentették.
Ilyennek számít pl. a pártatlanság követelménye, amit a szigorú protokolláris sza-
bályok igazolnak. A bírónak még pillantásával sem lehetett olyan hatást keltenie,
mintha az egyik irányban elfogult lenne.70
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A saria olyan szabályrendszer, mely a hívõk életének szinte minden mozzana-
tára tartalmaz szabályokat, és e szabályok megsértése esetén az evilági büntetésen
túl túlvilági bûnhõdéssel is fenyeget. Magának a sariának a megkérdõjelezése ma
is olyan cselekmény, mely a legsúlyosabb következményekkel járhat. (2002-ben
az átmeneti afgán kormány nõi ügyekért felelõs miniszterét vád alá helyezték,
mert állítólag megkérdõjelezte a saria létjogosultságát. A halálbüntetéssel is fe-
nyegetett miniszter ellen végül bizonyíték hiányában ejtették a vádat.71) Jog és
vallás olyan szorosan egybefonódik esetében, ami érthetõvé teszi az iszlám orszá-
gok szekularizációval kapcsolatos problémáit. Míg a kánonjog a keresztény or-
szágokban többnyire az egyházi szervezeten belüli jogviszonyok rendezésére
szolgált, addig az iszlám jog a hívõk, más vallásúak és ateisták életviszonyainak
teljeskörû szabályozására törekszik. A szent forrásokra alapozott, majd az iszlám
jogtudósok által kidolgozott saria szabályait, vagy annak részeit mára az iszlám
országok politikai berendezkedésétõl, nyugatosodottságának fokától függõ mér-
tékben a törvénykönyvekben, az állami, vagy néhol az állami mellett párhuzamo-
san továbbélõ, vagy éppen kizárólagosan mûködõ saria bíróságok gyakorlatában
találhatjuk meg. A változtathatatlannak tartott, és minden muszlimot kötelezõ
szabályok gyakran csak sajátos értelmezéssel alkalmazhatók a mai gazdasági-tár-
sadalmi viszonyok között. Tipikus példaként az iszlám által tiltott kamatszedést
említik, mely tilalmat csak más tranzakciókba burkolt, ám valójában kamatfize-
téssel járó ügyletek (pl. áruhitel) kialakításával tudják látszólag betartani.72 A
saria mindenesetre ma is viszonyítási pont, melyhez képest a nyugatosodott jog és
igazságszolgáltatás torzulást jelent az iszlám vallási vezetõk körében. A saria szi-
gorú szabályait valójában a középkortól kezdve lazította a világi törvényhozás,
majd alkalmazását tovább korlátozta a gyarmatosítás keretében végbemenõ alap-
vetõ változás.

2.3.2. Az iszlám jog és igazságszolgáltatás napjainkban

A saria a gyarmatosításig hatályos jog volt a muzulmán területeken. (Azt is
meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy nem volt kizárólagos, mert a valóságban so-
hasem ölelte fel az életviszonyok teljességét. Az állam érdekeltségi körében
sarián kívüli eljárásokra is sor került, ahol az uralkodó által meghatározott szabá-
lyok alapján hivatalnokok ítélkeztek.73)

A muszlim többségû országokban az elmúlt évszázadban azonban egy érdekes
és ellentmondásos folyamat zajlott a jogrendszer és az igazságszolgáltatás terüle-
tén. A gyarmatosítás keretében zajló „nyugatosodás” mély nyomot hagyott az
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adott országok jogrendszerén és igazságszolgáltatásán, és a gyarmatosító ország-
tól függõen a common law vagy adott esetben a francia netán holland jog gyöke-
res változásokat idézett elõ. Nagyon sok helyen nyugati típusú kódexeket léptet-
tek hatályba, melyek a megváltozott gazdasági-társadalmi körülmények között
alkalmasabbak voltak az üzleti viszonyok szabályozására. Így common law min-
ták alapján alakult át Pakisztán, Szudán, vagy az ugyancsak jelentõs muszlim
lakossággal rendelkezõ India jogrendszere, míg francia alapokon nyugvó moder-
nizációra Egyiptomban, Szíriában, Líbiában, Algériában, Tunéziában illetve Irán-
ban került sor. A holland gyarmatosítók is mély nyomot hagytak Indonézia jog-
rendszerén. Ez a folyamat a gyarmattartók fokozatos visszaszorulásával sem állt
le. A legnagyobb ezirányú változás kétségtelenül Törökországban következett be,
ahol Kemal Atatürk az elsõ világháborút követõen, az oszmán birodalom romjain
forradalmi változásokat ért el az iszlámra épülõ államszervezet átalakításában és
az európai civilizációs minták követése terén. Az állam és egyház szétválasztásá-
val párhuzamosan az iszlám jog egyes alapintézményeinek szétzúzására is töreke-
dett. Így betiltotta a poligámiát és a saria bíróságokat. A svájci polgári törvény-
könyv átvételével, mely köztudottan a bírói igazságérzet kibontakoztatására ad
lehetõséget, a recepció különösebb problémák nélkül ment végbe. Nem kellett
ugyanis az iszlám alapelveit teljesen elvetni, azok részben illeszthetõk voltak a
ZGB-hez. A ZGB mellett még számos európai kódex recepciójára sor került Tö-
rökországban. Az iszlám országok függetlenné válását követõen, több országban
próbálkoztak az állam török mintájú „iszlámtalanításával”, az európai civilizációs
minták erõltetésével. E törekvés hol „felvilágosult diktátorok”, hol baloldali, vagy
nemzeti pártok vezetésével értek el több-kevesebb sikert, akiknek mindvégig küz-
deniük kellett a fundamentalista iszlám szervezetekkel, és nem mellesleg a ha-
gyománnyal. Még ott is, ahol az állami bíróságok már az új kodifikált nyugati
és részben iszlám jog alapján ítélkeztek, megfigyelhetõ volt a saria bíráskodás
továbbélése, amit a hívõk sokszor elõnyben részesítettek vitás ügyeik rendezé-
sénél. A 20. század közepétõl a fent vázolt folyamat megtörik és azóta az iszlám
erõsödésének lehetünk tanúi. Ennek látványos megnyilvánulása az iráni iszlám
forradalom volt 1979-ben, mely a siíta iszlám állam kialakításának céljával a
nyugatosodó Iránt teokratikus irányba fordította. Az utóbbi években ezt a folya-
matot a „terrorizmus elleni harc” jegyében fogant politikai-katonai akciók csak
erõsítették, és ma az iszlám hívõk között fokozott nyugatellenességet és erõsödõ
identitáskeresõ magatartást tapasztalhatunk. Ennek részeként növekszik az iszlám
joghoz és igazságszolgáltatáshoz való visszatérés követelése, mely az igen diffe-
renciált iszlám többségû országok számára komoly kihívást jelent. A nyugati ér-
tékrend szempontjából is többé-kevésbé demokratikusnak számító iszlám orszá-
gokban ez különösen ellentmondásos helyzetet teremt.

Amint korábban jeleztük, az 1990-ben elfogadott Kairói Nyilatkozat már jól
mutatja e tendenciát. Ez a 45 ország által elfogadott egyezmény a sariát nevezi
meg, mint az emberi jogok értelmezésére hivatott forrást, és nem említi az ENSZ
egyezségokmányát. Az egyezségokmánnyal kapcsolatban korábban is hangzottak

32



el kritikák az iszlám országok egyes vezetõi részérõl, akik szerint a dokumentu-
mot a zsidó-keresztény alapú nyugati értékrend mentén alkották meg.74 Sai
Khorossani, iráni Ensz képviselõ 1984-ben úgy fogalmazott, hogy mindazon
nemzetközi megállapodások, melyek ellentétben állnak az iszlám értékekkel, nem
érvényesek Iránra. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának ilyen jellegû
elõírásait nem kívánják betartani.75 Ez nyilván a nyugati országok, különbözõ
jogvédõ szervezetek emberi jogokkal, egyes bírósági ítéletekkel kapcsolatos kifo-
gásaira adott válasz. Az igazságszolgáltatást érintõ kifogások rendre azzal kap-
csolatosak, hogy a saria a nem iszlámok és a nõk egyenjogúságát nem biztosítja
maradéktalanul. A klasszikus iszlám jog nagy hangsúlyt fektetett a tanúvallomás-
okra, és fõképpen a vallomást tevõ személy szavahihetõségére. A nõi tanúvallo-
más eszerint feleannyit ér, mint a férfi vallomása, és bizonyos esetben, mint pl. az
erõszakos nemi közösülés, el sem fogadható. E bûncselekmény megítéléséhez 4
hiteles férfi tanú vallomására van szükség. Ugyanakkor egy nõ azért is elítélhetõ,
ha házasságon kívül terhes lesz. Amennyiben azt állítja, hogy megerõszakolták,
és nem tud elég férfi tanút ehhez felsorakoztatni, még hamis tanúzásért is elítélik.
Ez történt Nigériában, egy fiatal lány ügyében, akit 2000-ben egy saria bíróság
100 korbácsütésre ítélt terhességért, és újabb 80-ra hamis tanúzásért, mert nem tu-
dott tanúkat állítani annak bizonyítására, hogy az apja kényszerítette szexuális ak-
tusra más férfiakkal.76

Azokban az országokban, ahol a sariát megpróbálják ismét maradéktalanul ér-
vényesíteni az igazságszolgáltatásban, nyilvánvalóan összeütközésbe kerülnek a
tisztességes eljárás ENSZ egyezségokmányára épülõ felfogásával. Még ott is
problémák adódnak, ahol a nyugatellenesség állami szintre nem emelkedett. Így
Szaud-Arábiában egy amerikai vizsgálat kimutatta, hogy a bírák a nem muszli-
mok muszlimokkal szembeni tanúvallomását a saria alapján figyelmen kívül
hagyják.77

További problémát szokott jelenteni a védelemhez és a fellebbezéshez fûzõdõ
jog biztosításának hiányossága, mely utóbbi a politikai berendezkedés sajátossá-
gain túl szintén a klasszikus iszlám jog és vallás felfogásának ismeretében érthetõ
meg. Az iszlám vallás ugyanis nem jutott el a hierarchikus szervezettség azon fo-
kára, mint a kereszténység. Központi egyházi hierarchia nélkül a fellebbezés irán-
ti igény sem alakulhatott ki. Fellebbezés az iszlám világban csakis ott és akkor lé-
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tezett (mint pl. az oszmán birodalom bizonyos idõszakaiban), ahol a
centralizációs törekvések sikeresek voltak, és az uralkodók a kádik döntéseinek
esetenkénti megváltoztatására formáltak igényt.78

A saria jelentõsége igen nagy változatosságot mutat a muszlim többségû orszá-
gokban. A skála alsó fokán Törökország helyezhetõ el, amely hosszú ideje nyuga-
ti minták alapján kidolgozott jogrendszerrel és igazságszolgáltatással rendelke-
zik. Nem mûködnek saria bíróságok, mint ahogy Egyiptomban, Algériában, vagy
Tunéziában sem. Az iszlám jog szerepe ezekben az országokban attól függ, hogy a
törvényhozás a különbözõ jogterületeken mennyi teret enged érvényesülésüknek.
Általában nem sokat, még akkor sem, ha mint Egyiptomban az alkotmány ki-
mondja, hogy a törvényhozás elsõdleges forrása az iszlám jog.79 Fõleg a családi
jog szabályozása kapcsán jutnak iszlám elõírások jelentõséghez, de azok is több-
nyire csak a muszlimok számára relevánsak, hiszen a keresztények esetében
ugyanazok a bíróságok más szabályok alapján ítélkeznek. Az igazságszolgáltatás-
ra vonatkozó alkotmányos illetve törvényi rendelkezések nagymértékben hasonlí-
tanak az európai országokéra, és a bírói függetlenségtõl kezdve a tárgyalás nyilvá-
nosságáig számos modern alapelvet foglalnak magukban. A muszlim többségû
országok egy jelentõs csoportjában már léteznek saria bíróságok, azonban ezek is
csak a fent említett ügycsoportban, és csakis a muszlimok közötti jogviták esetén
járnak el. A saria bíróság léte persze nem utal feltétlenül a saria nagyobb szerepé-
re. Jemenben pl. nem mûködnek saria bíróságok, mégis az átlagosnál jóval na-
gyobb itt az iszlám jog jelentõsége. Ez vonatkozik a jogszabályokra, a bírák saria
jogban való jártasságára, és annak alkalmazási hajlandóságára is. Az Észak- és
Dél Jemen egyesítésével 1990-ben megalakult Jemeni Arab Köztársaság 1994-
ben módosította a köztársaság megalakulását követõen elfogadott alkotmányt. A
harmadik szakasz eredetileg úgy szólt, hogy a törvényhozás fõ forrása a saria. Ezt
módosították a radikális hívõk nyomására úgy, hogy minden törvény forrása a
saria.80

A skála legfelsõ fokán olyan országok állnak, mint Szaud-Arábia és általában
az olajkitermelésbõl élõ monarchikus berendezkedésû kisebb arab államok, me-
lyek a saria totális alkalmazása mellett tesznek hitet. Itt csakis saria bíróságok mû-
ködnek, és ezek ítélkeznek az iszlám jog alapján muszlimok és nem muszlimok
ügyeiben. Az európaiak számára megdöbbentõ nyilvános kivégzések, lefejezé-
sek, megkövezések, vagy a lopásért járó (és ma már sok helyen sebész közremû-
ködésével végzett) csonkítások itt fordulnak elõ még ma is rendszeresen.81 A tisz-
tességes eljárás fent elemzett európai és amerikai felfogása és a klasszikus iszlám
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értelmezése közötti ellentmondások is itt okozzák a legnagyobb feszültséget.
Ebbe a csoportba tartozik a nem arab országok közül Irán is, amely a saria siíta ér-
telmezését próbálja a gyakorlatban érvényesíteni. Nigéria egyes államaiban az
utóbbi években szintén mûködni kezdtek büntetõ ügyekben is eljáró saria bírósá-
gok, melyek ítéletei rendszeresen az emberi jogi szervezetek tiltakozását váltják
ki.82

Általánosságban elmondható, hogy egyre növekszik azon államok száma, ahol
a klasszikus iszlám jog alkalmazásához való visszatérés napirenden szerepel.
Ezen törekvések egyre több országban kapnak alkotmányos megalapozást. A pa-
kisztáni alkotmányban pl. az szerepel, hogy minden jogszabálynak összhangban
kell állnia az iszlámmal, amint az a Szent Koránban és a Szunnában le van fektet-
ve.83 Ott, ahol alkotmánybíróságok is mûködnek ma már, nem nehéz elképzelni,
hogy milyen nehézséget jelenthet a modern alkotmányos elvek és a Koránból, va-
lamint más szent forrásokból levezetett követelmények összeegyeztetése.
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II.
A BÍRÁK KIVÁLASZTÁSA, A PÁRTATLANSÁG

ÉS A POLITIKA

Az igazságszolgáltatás legfõbb céljait illetõen feltûnõ egyetértés mutatkozik a
jogszabályokban, és általában az erre vonatkozó szakirodalomban. A cél nem
más, mint a pártatlan bíróság által meghozott jogszerû és szakszerû ítélet. Témánk
ezúttal a bírói tisztség elnyerése, a bírói függetlenség és a pártatlanság összefüg-
gésének kérdése lesz. A függetlenség és a pártatlanság fontosságával – legalábbis
az elvek szintjén – minden jogrendszer egyetért.

Eltérés az ehhez vezetõ útban van. Érdemes megvizsgálni, hogy ezek az utak a
bírói tisztség elnyerése tekintetében miben különböznek egymástól a nagy jogcsa-
ládokon belül az ebbõl a szempontból mintaadó jogrendszerekben. A vizsgálat
megkezdése elõtt néhány alapvetõ kérdést kívánunk tisztázni. A függetlenség és
pártatlanság kérdését mind a szakirodalom, mind az ezzel kapcsolatos joggyakor-
lat szoros összefüggésben tárgyalja. Ez nem véletlen, hiszen a pártatlan, elfogulat-
lan bírói ítélet egyik legfontosabb feltétele az, hogy a döntést hozó bíró, vagy bírói
testület független legyen más hatalmi ágtól, szervezettõl, felettes bíróságoktól, bí-
rósági vezetõktõl és a felektõl abban az értelemben, hogy az érdemi döntés meg-
hozatalánál az említett tényezõk közvetlenül vagy közvetve ne befolyásolhassák
az ítéletet meghozó bíróságot. Ezt a jogászok azzal a közhellyel ütik el általában,
hogy a bíró csakis a jogszabályoknak, vagy más kötõerõvel rendelkezõ jogforrás-
oknak lehet alárendelve. (Azt a nyilvánvaló tényt persze minden elméleti és gya-
korló jogász tudja, hogy a függetlenségnek ez a naiv felfogása általában éppen a
jogrendszerek mûködésének legalapvetõbb sajátosságait fedi el, és hogy ez a
meghatározás sem a common law, sem a kontinentális országok jogrendszereire
nem igaz még nagyjából sem)

A függetlenség sérelmének fent említett lehetõségei közül témánk szempont-
jából a hatalmi ágak összefonódásából adódó esetek érdemelnek figyelmet. El-
mondható, hogy ennek bírósági döntéssel alátámasztott sérelmét manapság csakis
a legkirívóbb esetekben állapítják meg a különbözõ jogrendszerekben. Az európai
országok jelentõs részét összekötõ strasbourgi emberi jogi bíráskodás gyakorlatá-
ban az ebben az értelemben vett függetlenség, és ezzel a 6. cikk tisztességes eljá-
rásra vonatkozó kifejezett sérelme kivételes esetben nyerhet bizonyítást. Akkor
állapított meg ilyen sérelmet a Bíróság például, amikor a végrehajtó hatalom kép-
viselõjeként egy miniszter hozott olyan, kvázi „bírói” döntést, mellyel a kérelme-
zõ hátrányára változtatott meg egy hatósági döntést.84 A függetlenség sérelmé-
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nek, egy másik hatalmi ághoz kötõdésnek ennyire nyilvánvaló példája kivételnek
számít, akárcsak a Bíróság által az Egyesült Királyság katonai bírósági rendszerét,
vagy a török nemzetbiztonsági bíróságok kormányzati kötõdését elmarasztaló
döntései esetében.85

Elmondható, hogy az igazságszolgáltató és a végrehajtó, vagy törvényhozó ha-
talmi ágak „keveredése” a közvetlen ráhatást intézményesítetten lehetõvé tevõ
megnyilvánulásai ritkaságnak számítanak. Amióta az Egyesült Királyságban meg-
szûnt a törvényhozás és igazságszolgáltatás látványos és sok kritikára okot adó szer-
vezeti összefonódása, mára fõleg olyan kérdések szokták a függetlenség ügyét elõ-
térbe állítani, amikor egy eljáró bíró korábban más hatalmi ághoz tartozó
munkaköre okozhatja a függetlenség és pártatlanság sérelmét. Szinte megmagya-
rázhatatlan módon, kevés kifogásra ad okot az, hogy az ítélõ bírák kinevezése, meg-
választása kapcsán milyen szerep jut más hatalmi ágaknak, vagy mondjuk a politi-
kai pártoknak.(Ugyancsak érdekes jelenség, bár jelen írásunkban ezt közvetlenül
nem tárgyaljuk, hogy míg bizonyos jogrendszerek kifejezetten tiltják a bírák párt-
tagságát, addig máshol a párttagság önmagában nem eredményezi a bírói pártatlan-
ság sérelmét.) Amennyiben fel is merülne a pereskedõ felekben ezekkel kapcsolatos
kifogás, az szinte automatikus elutasításra találna. Alapozhatna-e sikeresen egy
osztrák ügyvéd egy kizárási indítványt arra, hogy nem tart függetlennek egy bírót
egy kormányzati érdekeket is érintõ ügyben azért, mert a bíró kinevezésénél közvet-
ve vagy közvetlenül szerepet játszott és a késõbbiekben még szerepet játszhat a vég-
rehajtó hatalom olyan képviselõje, akit az ügy kimenetele elõnyösen vagy hátrányo-
san érinthet? Nyilván nem, és legfõképpen azért, mert az adott jogrendszerben
történetesen ez minden bíróra elmondható lenne. Alapozhatna egy ügyvéd sikeres
elfogultsági indítványt az Egyesült Államokban arra, hogy a tagállami bírót a kor-
mányzói kinevezés miatt nem tartja függetlennek egy állammal szemben indított
kártérítési perben? Nyilván nem, ahogy azzal sem érvelhetne senki a szövetségi
Legfelsõbb Bíróság kapcsán, hogy az képtelen egy ügyet függetlenül és pártatlanul
megítélni, hiszen a bírák politikai kötõdése, és kinevezésük politikai jellege világo-
san kimutatható. (Utóbbi esetben annál is kevésbé, mert ki más dönthetne el egy
ilyen elfogultsági indítványt, mint az érintett bíróság maga.)

Pedig minek nagyobb a valószínûsége? Annak, hogy egy kormányzó politikai
erõ által kinevezett bíró egy kényes ügyben hálából, vagy éppen újraválasztásá-
nak érdekében a kormányzatnak kedvez, vagy annak, hogy egy korábban ügyész-
ként dolgozó bíró elfogult lesz egy olyan ügyben, amivel elvileg foglalkozhatott
volna ügyészként, és ezzel a pártatlanság látszatát sérti? Az utóbbi esetben pl. a
strasbourgi bíróság elmarasztalt egy adott országot,86 míg arra nehezen találunk
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példát, hogy a bíró kinevezésének kormányzati összefüggéseit sikerrel kifogásol-
ta volna valaki.

Mi amellett érvelünk, hogy a bírói függetlenség és pártatlanság egyik legké-
nyesebb, egyúttal legfontosabb biztosítékát érdemes lenne komolyabban venni.
Amellett érvelünk, hogy egy modern társadalomban a bírák függetlenségének és
pártatlanságának egyik legfontosabb elemeként kellene kezelni a bírói kinevezé-
sek rendszerét. Amellett érvelünk, hogy semmilyen szignálási, vagy bírói kizárási
rendszer vagy etikai képzés nem képes ellensúlyozni egy olyan kiválasztási, kine-
vezési gyakorlatot, melynél a nyilvánvaló politikai, vagy kormányzati befolyás,
és a jelölt lojalitásának kérdése jelentõs szerepet játszik a bírói kinevezések kap-
csán. Empirikus adatokat, megkérdõjelezhetetlen bizonyítékokat ennek alátá-
masztására a már létezõ kutatási eredmények fényében sem hozhatunk, mint
ahogy más társadalomtudományi kérdésekben sem. Idézhetünk botrányos esete-
ket, melyek természetesen nehezen pótolhatják az egzakt bizonyítást. Hivatkoz-
hatunk a józan észre, mely a common law világában oly sok bírói döntést alapoz
meg, és amely olyan alapvetõ emberi érzésekbe kapaszkodva adhat meggyõzõ
magyarázatot, mint az elkötelezettség, vagy a hála. Hivatkozhatunk továbbá
mindazon tudósokra és gyakorló jogászokra, akik hozzánk hasonlóan gondolják
úgy, hogy egy modern demokratikus társadalom igazságszolgáltatása politikai
szempontból a lehetõ legnagyobb fokú neutralitást kell hogy mutassa annak érde-
kében, hogy az állampolgárok számára a pártatlanság sérelmének a látszatát is
kerülje. Érdemes megemlíteni Michael J. S. Moran felvetését, aki szerint a bírói
kinevezések ügyében éppen olyan alaposan kell vizsgálatot folytatni, mint ami-
lyen alaposan vizsgálódnak a bírák eltávolításánál.87 Valóban érthetetlen, hogy a
bírák elmozdítását extrém módon megnehezítõ common law rendszerek sokáig
mennyire kevés figyelmet szenteltek a „bemenet” kérdésének a pártatlanság
egyéb garanciáihoz képest. Ugyanez persze egyes kontinentálisa karrier bírósági
rendszerek esetében is elmondható.

A továbbiakban arra keressük a választ, hogy az általunk kiválasztott meghatá-
rozó nemzetközi minták milyen megoldásokat kínálnak a bírák kinevezésére, mi-
lyen módosításokat hajtottak végre a bírák kiválasztása területén, és hogy a külön-
bözõ megoldásokkal kapcsolatos tapasztalatokból milyen következtetéseket
szûrhetünk le. Nem kívánunk átfogó, részletekbe menõ ismertetést nyújtani a ki-
választási eljárások mikéntjérõl. Egyrészt mert ezt több monográfia megtette
már,88 másrészt mert a nemzetközi trendek, és a legalapvetõbb dilemmák megér-
téséhez ez nem adna lényegesen több információt. Szándékosan nem kívánunk
foglalkozni az „érdem” kategóriájának átfogó elemzésével, mely területtel több
szerzõ is foglalkozott, akik több megközelítési módot is alkalmaztak számos kap-
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csolódó problémakör vonatkozásában. Bármilyen nehéz is körülírni ezt a fogal-
mat, jelentése könnyen világossá válik, ha összehasoníltjuk az olyan kiválasztási
módszerekkel, ahol az ideológiai és pártkötõdés fontos tényezõ. Egy-egy
nyivlánvalóan elfogult döntés után, melynél egyértelmûen megállapíthatóa politi-
kai és ideológiai befolyás, tipikusnak tûnhet az az érzés, hogy az érdem-alapú ki-
választási rendszer egyértelmûen jobb, mint a pártos rendszer legitim érveléssel a
háta mögött – még akkor is, ha a bíróvá ávlás feltétele a teljes telefonkönyv megta-
nulása lenne egyetlen éjszaka alatt. Természetesen tudatában vagyunk annak,
hogy ez a kérdés sokkal komplexebb, s egy olyan rendszer létrehozása, mely a leg-
kevésbé kompromittálja a függetlenség látszatát is, csak aprólékos – majdnem
perfekcionista – szabályozással érhetõ el, ahol figyelembe veszik az adott ország
hagyományiat, valamint politikai és jogi kultúráját.

1. A common law õshazája

Szinte forradalmi változásokat hozott az ezredforduló az angol igazságszolgál-
tatás területén.89 A hatalmi ágak szervezeti elválasztásának látványos cáfolatát
nyújtotta az angol hatalmi struktúra, ahol a törvényhozásban helyet kapó “Law
Lord”-ok nem csupán a törvények megalkotásánál, hanem azok értelmezésénél, a
jogalkalmazás legfelsõbb szintjén is szerepet kaptak. Ez a helyzet a huszadik szá-
zad végén meglehetõsen korszerûtlennek tûnt sokak számára, figyelembe véve a
nyugati demokratikus társadalmak görcsös törekvését az ilyen típusú összekap-
csolódások utolsó nyomainak a felszámolására.90

A tradíciókhoz ragaszkodók azonban nehezen adták fel ezt a számukra jól be-
vált, és kiegyensúlyozottnak gondolt igazságszolgáltató rendszert, és az apologe-
tikus véleményt hangoztatók azokra a kialakult szokásokra, jogászi beidegzõdé-
sekre, a politikai és jogi kultúra jellegzetességeire hivatkoztak, melyek akadályát
jelentették, hogy a hatalmi ágak összefonódása az igazságszolgáltatás defektusai-
hoz vezessen.91 Ráadásul ezek az érvek ma sem tûnnek valótlannak, hiszen a poli-
tikai elegancia iskolapéldáját jelentheti mindmáig az, hogy a kormányzatot képvi-
selõ, egyben a törvényhozás felsõ házában, az igazságszolgáltatás legmagasabb
fórumát jelentõ Fellebbezési Jogi Bizottságban helyet kapó Lord kancellár rend-
szerszerûen nem élt vissza a bírói kinevezések kapcsán meglévõ jogi hatalmával.
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Így aztán érthetõ, hogy a hatalmi ágak elválasztásának egyfajta pragmatikus
szemlélete is eluralkodott, azon nézetnek hangot adva, hogy bár az íratlan alkot-
mány áttörhet minden modern formális jogelvet, de a fent említett jellegzetességei
miatt a politikai rendszernek ez mégis jogállami mûködést eredményez.

Mûködik, ahogy ezt röviden mondani szokták. Lord Irvine szavai jól fejezik ki
ezt a szemléletet: “ Mi egy pragmatikus, nem pedig elméletekben hívõ nemzet va-
gyunk, és azt csináljuk, ami valóban mûködik”.92 Ennek pedig, az idézett Lord
szavaival élve az a következménye, hogy “a Brit, jobbára íratlan alkotmány szilár-
dan épül a hatalmi ágak elválasztására”. Az idézett szöveg érdekességét az adja,
hogy a Tony Blair fõ mentorának számító Irvine ezt Lord Kancellárként jelentette
ki, miközben elõdje, Lord Mackay ezzel a nézettel látszólag teljesen ellentétes
megállapításra jutott pár évvel ezt megelõzõen. “A mi alkotmányunk, szemben
például az Egyesült Államokéval nem arra az elvre épül, hogy a törvényhozó, vég-
rehajtó és igazságszolgáltató hatalom elválasztott és egyenlõ legyen.”

Malleson helytállóan jegyzi meg, hogy ez a két megfogalmazás a hatalmi ágak
elválasztásának eltérõ megközelítési módjait domborítja ki. Míg Lord Irvine a
formális, addig Mackay a pragmatikus szemlélet alapján mondott véleményt. 93

Mindenesetre a formális és pragmatikus szemlélet szembenállása plasztikusan
mutatja be és foglalja össze azt az igazságszolgáltatással kapcsolatos vitát az
Egyesült Királyságban, melynek végét a szervezeti összefonódás feloldása jelen-
tette egy Legfelsõbb Bíróság felállításával és a kancellár korábbi szerepének kor-
látozásával.

A pragmatikus szempontokra hivatkozók elsõsorban azt hangsúlyozták, hogy
az a századok alatt kialakult rendszer, melyben a “Law Lordok” törvényhozási és
igazságszolgáltató funkciót is gyakoroltak, a Lord Kancellár pedig emellett még
fontos kormányzati szerepet gyakorolva közremûködött a bírói kinevezéseknél, a
bírói függetlenséget egyáltalán nem sértette.

Az angol bírói kar elismerten politikamentes volt, a bírák kinevezésénél a
szakmai szempontok és a barristerek véleménye elsõdlegesnek számított, és né-
hány egyedi esetet leszámítva botrányos kinevezésekre nem került sor. Ráadásul
el lehetett mondani, hogy a törvényhozás felsõ házában helyet kapó, egyben az
igazságszolgáltatás csúcsán ítélkezõ Lord-ok a lehetõ leghatékonyabban, jogal-
kalmazási tapasztalatuk birtokában segíthették a törvényhozás munkáját.94

A formális szempontokat hangsúlyozók számára azonban ennél hatásosabb ér-
vek szolgáltattak okot a változtatásra. Mindenekelõtt lehetett hivatkozni arra a
megváltozott szerepére az igazságszolgáltatásnak, mely a közigazgatási határoza-
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tok bírói felülvizsgálatának kiterjesztésébõl, másrészt az 1998-ban hatályba lé-
pett, az Emberi Jogok Európai Egyezménnyel összhangot teremteni kívánó Em-
beri Jogi Törvénybõl következett. Mindkét történelmi jelentõségû változás a
másik két hatalmi ág korlátozását jelentette, még ha az utóbb említett törvényho-
zási aktus igyekezett is védelmezni a parlamenti szuverenitást azzal, hogy a törvé-
nyek megsemmisítésének jogát nem teremtette meg a bíróságok számára.

Ezek a fejlemények radikális változást hoztak, hiszen jelentõsen megnõtt a po-
litikai jellegû ügyek száma, és így egyre nyilvánvalóbbnak tûnt a Law Lord-ok el-
lentmondásos szerepe. Nõtt ugyanis a lehetõsége annak, hogy olyan jogesetek
kapcsán kell állást foglalniuk, melyeknél az általuk törvényhozóként már vélemé-
nyezett törvények relevánsak, vagy melyek a kormányzat, vagy a törvényhozás-
ban helyet foglaló pártok érdekeit sérthetik.

Mindez az önálló Legfelsõbb Bíróság létrejöttéhez és a Lord Kancellár jelen-
tõs szerep módosulásához vezetett, melynek legfontosabb törvényi bázisát a
2005-ös alkotmányos reform törvény csomag jelentette., mely az alábbiakat tar-
talmazta:

– A lordkancellári tisztség funkcióinak módosítása
– Az Egyesült Királyság Legfelsõbb Bíróságának létrehozása és a Lordok

Háza fellebbviteli bíráskodási funkciójának megszüntetése
– A Privy Council Bírói Bizottsága hatáskörének kiterjesztése, illetve bírói

funkció odaítélése a Council elnökének.

Ezzel párhuzamosan a bírói kinevezési rendszer is fokozatos átalakuláson
ment át. Már 1997-ben megnyitották a lehetõségét annak, hogy a korábbi szûk
barristeri kört (a királynõi tanácsadó címmel rendelkezõ barrister ügyvédek) a jo-
gászi szakma egésze váltsa, és elvileg bármely alkalmasnak tekintett jelölt bírói
kinevezést kaphasson. A bírói kinevezésekrõl továbbá éves jelentést kellett be-
nyújtani a Parlamentnek. Jelentõs fejlemény volt a bírói kinevezésekkel foglalko-
zó állandó bizottság felállítása 2001-ben (Commission for Judicial Appoint-
ments), mely a kinevezések folyamatos felügyeletével és az ezzel kapcsolatos
egyéni panaszok kivizsgálásával lett megbízva anélkül, hogy a kinevezésekkel
kapcsolatban komoly kompetenciával rendelkezett volna. Ugyancsak jelentõs lé-
pés volt emellett, hogy a Felsõ Bíróságokra 2005-tõl kezdve csakis pályázattal le-
hetett kinevezést nyerni.

2006-ban kezdte meg mûködését a fenti bizottsággal majdnem azonos elneve-
zésû „Bírói Kinevezések Bizottsága” (Judicial Appointments Commission), mely
a végrehajtó hatalomtól gyakorlatilag átvette a jelölés jogát a kinevezéseket meg-
elõzõen, mellyel a kormányzat jelentõs önkorlátozásra vállalkozott. A testület 15
tagból áll (1 laikus elnökbõl, 5 laikus tagból, az igazságszolgáltatás 5 képviselõjé-
bõl, 2 más jogászi szakmát képviselõ tagból, egy bíróból, és egy békebíróból),
akiknek a királynõ általi kinevezésére a kancellár tesz javaslatot úgy, hogy a tör-
vény követelményének megfelelõen a jelöltek nem képviselhetnek pártérdeket.
Ennek érvényesülését egy független, a bírói kinevezésekre szakosodott tisztviselõ
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garantálja, akinek feladata egy átlátható, nyílt jelölési rendszer biztosítása, mely-
nél csakis a jelöltek rátermettsége lehet szempont.

A Bizottság és a Lord Kancellár jelölésre vonatkozó kompetenciái igen ponto-
san szabályozottak. Egy bírói szék megüresedésénél a bizottság meghatározza a
kiválasztási eljárás mikéntjét, majd a procedúra lebonyolítását követõen megkül-
di javaslatát a Lord Kancellárnak, aki a jelölést elfogadja, visszautasítja, vagy
megfontolásra visszaküldi. Az elutasításnak csakis a jelölt alkalmatlansága lehet
az indoka, míg a megfontolásra visszaküldés esetében a Lord Kancellárnak azt
kell igazolnia, hogy a kiválasztott jelölt esetében nincs meg minden szükséges bi-
zonyíték az alkalmasságra. Mindezt azonban írásban kell megindokolni. Vissza-
utasítás esetén a bizottságnak másik jelöltet kell választania, míg megfontolásra
visszaküldés esetében ugyanazt a jelöltet is lehet. A következõ fázisban a Lord
Kancellár lehetõségeit elõzõ intézkedése korlátozza, mert ha megfontolásra küld-
te vissza az elsõ jelöltet, akkor most csak az elutasításra, míg ha elutasította az
elsõ jelöltet, akkor a megfontolásra visszaküldésre van lehetõsége. Az elõbbi eset-
ben új jelöltet választhat a bizottság azzal a megkötéssel, hogy nem eshet választá-
sa arra akinek jelölését az elsõ körben megfontolásra visszaküldték. Megfontolás-
ra visszaküldés esetén pedig értelemszerûen a bizottság ismét ugyanazt a személyt
választhatja, kivéve azt, akit az elsõ körben már visszautasítottak. Ezt követõen a
Lord Kancellárnak már el kell fogadnia a bizottság döntését, és csupán azzal a le-
hetõséggel rendelkezik, hogy mégis inkább azt a személyt választhatja, akinek je-
lölését az eljárás kezdetén megfontolásra visszaküldte. Ezt követõen a bírói poszt
szintjétõl függõen a Kancellár vagy a Királynõ rendelkezik kinevezési joggal, il-
letve bizonyos esetekben a Királynõ a kormányfõ javaslatára nevezi ki a jelöltet.

Más eljárással választják ki a Legfelsõ Bíróság bíráit,95 ami különösen érde-
kes, ha figyelembe vesszük, hogy ennek a szervnek a tevékenysége egyre inkább
egy alkotmánybíróságéra emlékeztet. Egy olyan, a többi hatalmi ágtól ténylege-
sen és felismerhetõen független bizottság, mely lényegében és a gyakorlatban is a
bírói kinevezéseket szolgálja, elképzelhetetlen lenne az európai alkotmánybírósá-
gok, vagy a Szövetségi Legfelsõbb Bíróság esetében. A kiválasztó bizottság tagja
az Egyesült Királyság Legfelsõbb Bíróságának elnöke és helyettes elnöke, az ang-
liai és walesi Bírói Kinevezések Bizottsága, a skót Bírói Kinevezések Bizottsága,
illetve az északír Bírói Kinevezések Bizottságának egy-egy tagja, melyek közül
egyiknek laikusnak kell lennie.

E bonyolult és a kormányzat mozgásterét jelentõsen korlátozó folyamatot még
egy új, a kormányzattól és a bizottságtól független Ombudsman-i tisztség megala-
pításával is megtoldotta a törvényhozó,96 mely elsõsorban a jelöléssel, kinevezés-
sel kapcsolatos egyéni panaszok kivizsgálásával foglalkozik.
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Angliában és Wales-ben az érdem97 (merit) definíciója eltér a Bírói Kinevezé-
sek Bizottsága által elõirányzottól. Ez egy független nem hivatal formájában mû-
ködõ intézmény, melyet 2005-ben az igazságügyi miniszter hozott létre az alkot-
mányreform-törvény 61–62. szakasza alapján.98 A Bírói Kinevezések Bizottsága
saját irányelvei alapján „a bírói hivatal betöltésére érdem alapján választ jelöltet
egy fair és nyílt verseny keretében az elérhetõ jelöltek legszélesebb skálájáról.” A
nevével ellentétben a Bírói Kinevezések Bizottsága valójában nem nevez ki bírá-
kat, csak ajánlásokat tesz, s három feladattal kapcsolatban terheli felelõsség:

a) A jelöltek tisztán érdem alapú kiválasztása
b) Csak megfelelõ adottságokkal illetve tulajdonságokkal rendelkezõ egyé-

nek kiválaztása
c) A kinevezésre való elõterjesztésnél a sokszínûség ösztönzése99

A törvény 27. § (5) bekezdése a következõ tág, valamilyen szinten kétértelmû
szabályozást ad az érdemmel kapcsolatban: “A kiválasztás érdem alapján törté-
nik.” Ezen állítás megismétlése történik, s ezt csekély mértéken egészíti csak ki a
második fejezet rendelkezése: A kiválasztás kizárólag érdemalapú. Érdekes mó-
don az érdemalapú kiválasztás elvének konkrétumait a törvény nem világítja meg.
Így a további, az elvre, definíciókra, a releváns koncepcióra és a szabályozási mo-
dellre kiterjedõ vizsgálódásnak a Bírói Kinevezések Bizottsága irányelveire kell
irányulnia, különös tekintettel a “Készségek és Képességek” mérésének módsze-
rére. Az Egyesült Királyságban ez a módszer (illetve ezek variánsai, melyet a kü-
lönbözõ bírói pozíciók betöltésénél alkalmaznak), egyfajta alapvetõ tesztfeladat-
ként szolgál, mivel ez az egyetlen konkrét módja a jelöltek képességei érdemalapú
vizsgálatának.100 Ahogy az már korábban említésre került a Bírói Kinevezések
Bizottsága a végrehajtó hatalomtól függetlenül mûködik, s más célkitûzések mel-
lett az is feladata, hogy csökkentse a kiválasztási folyamat során fellépõ visszaélé-
sek számát, növelje a bíróságok átláthatóságát és a bírói felelõsséget, (AWS Vá-
lasz 2006)101 mely végül a bíróságokban való megnövekedett bizalomhoz fog
vezetni (Clarke 2009). Az átláthatósággal és nyíltsággal kapcsolatos elveivel
összhangban a Bírói Kinevezések Bizottsága betekintést nyújt a nyilvánosságnak
a fent említett értékelési módszerekbe.102 A kritériumok öt kategóriába sorolha-
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tók: intellektuális kapacitás, személyes tulajdonságok, a fair megértés és döntés
képessége, tekintély és kommunikációs képességek és hatékonyság. A Bírói Ki-
nevezések Bizottsága a felmérésnek különféle változatait használja a betölteni kí-
vánt pozíció függvényében. Például olyan pozíciókban, ahol vezetõi és irányítói
készségek is szükségesek, mint bemeneti feltételek, van még egy kategória, mely
ezeket a képességeket méri.103

Ezeken felül Malleson (2006), aki szintén alapos elemzést készített az érdem
alapú kiválasztásról, azt mondta, hogy “mindig, minden kiválasztási módszer
alapján van egy legjobb jelölt, akit ki kell nevezni függetlenül más elképzelések-
tõl.” Más szóval a lehetõség adott, hogy minden bírói pozícióra a legmegfelelõbb
jelöltet válasszák ki. Ugyanakkor ahhoz, hogy elindulhassunk ilyen “idealiszti-
kus” környezet felé, fejlszteni kell a kiválasztási módszert, egy olyan irányba,
mely konkrét, releváns, tisztán megfogalmazott kritériumokat állít fel, mely képes
pontosan mérni a tényleges készségeket. Jelöltet kell állítani minden pozícióba a
felmérés kimenetele alapján, melynek hiteles eredményeket kell tükröznie.

Tanulmányában az érdem kategóriájának, illetve az érdem alapú kiválasztási
rendszerek koncepciójának alapos definiálására törekedett, s külön vizsgálta az
ilyen rendszereket ért kihívásokat annak következtében, hogy a pozitív diszkrimi-
náció gyakorlatát a bíróságok elfogadni látszanak. Röviden azt a konklúziót vonta
le, hogy eg teljesen érdem alapú bírói kiválasztás, ami ezzel egyidõben bármilyen
fajta pozitív diszkriminációs gyakorlatot is folytat, lényegében végrehajthatatlan,
csak a nevében nem lehetetlen a két koncepció lényegébõl kifolyólag. Ahhoz
hogy a gyakorlatban is megfelelõen mûködhessen, az érdem alapú kiválasztásnak
szuverénnek és teljesen objektívnak kell lennie, míg a pozitív diszkrimináció szí-
ve és lelke ennek az ellentéte, teljesen szubjektív természetû.104

Természetesen egy ilyen precíz, a független döntést intézményesített módon
biztosítani kívánó szabályozás mellett is felmerülhetne az a lehetõség, hogy a kor-
mányzat a számára megfelelõ jelölteket valamilyen módon preferálja, és akaratát
e tekintetben érvényesítse. Ám ennek a lehetõségét azért zárnánk ki, mert az angol
kinevezési gyakorlatot ezt megelõzõen sem a kormányzat, hanem sokkal inkább a
bírói kar akarata irányította.105 Az új rendszert inkább a demokratikus deficit mi-
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att kritizálták, különösen a Legfelsõ Bíróság bíráinak kinevezését tekintve. Ahogy
Lady Hale fogalmazott: Gyakorlatilag „az egyik végletbõl a másikba estünk” –
más szóval egy olyan kiválasztási rendszert, mely nyilvánvalóan megsértette a ha-
talmi ágak szétválasztásának elvét, egy olyannal helyettesítünk, melyet teljesen a
bírák uralnak.106 Ehhez hasonlóan komoly vitára ad okot az, hogy az érdem alapú
kiválasztás nem képes megfelelni annak a társadalmi igénynek, hogy a bírói kar
tükrözze az egész társadalom összetételét.

Talán említésre érdemes a common law õshazája kapcsán, hogy az alkotmá-
nyos reform törvények kidolgozásánál nem kellett távoli példák után kutatni. Íror-
szág már 1995-ben létrehozta a Bírói Kinevezések Tanácsadó Testületét, mely a
bíró jelöltek alkalmassági vizsgálatát elvégezve korlátozta a végrehajtó hatalom
beleszólási lehetõségét.107 A Bírói Kinevezési Bizottság a pályázatok elbírálásá-
nál különbözõ eszközökkel méri a jelöltek alkalmasságát, melynél a teszt felada-
tok is egyre fontosabb szerephez jutnak. Ez a common law-tól eddig idegen esz-
köz – mely egyes kontinentális országokban terjedt el az utóbbi évtizedekben – az
esélyegyenlõség jegyében kívánja a bírói utánpótlást biztosítani.

A bírói kinevezések angol fejlõdési iránya a külsõ szemlélõnek példaértékû le-
het, ezen felül igazolja a kiválasztási metódusok megfigyelhetõ konvergenciáját.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az angol bírói kart mindig is könnyû volt
elitizmussal és konzervativizmussal vádolni – míg ezzel szemben még a legeny-
hébb, a bírói kiválasztás során politikai befolyást emlegetõ vádak sem megalapo-
zottak.

Az utóbbi vádak a common law jogrendszer legbefolyásosabb képviselõjét
érintették inkább, az Amerikai Egyesült Államokét, s bizonyos mértékben érintik
a mai napig. Ugyanakkor nem kell távoli földrészen keresni példát arra, hogy a
politikai pártok és a bírói kinevezések közötti kapcsolat kutatásához alkalmas
vizsgálati tárgyra leljünk.

2. Politika és szakmaiság a német bírák kiválasztásánál

A Német Szövetségi Köztársaság több mint 20 000 szakbírája a második világ-
háború után megszületõ alkotmány alapján élvezheti a bírói tisztséggel járó meg-
becsülést és a hagyományos közszolgálati tisztségektõl megkülönböztetett jogál-
lást, mely függetlenségüket biztosítja.

A szakbírói testület tagjai hagyományosan nagy autonómiával rendelkeznek a
bírói munkavégzés területén, és bármilyen külsõ vagy bíróságon belüli befolyáso-
lási, beavatkozási kísérletre a közvélekedés szerint igen érzékenyen reagálnak.
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A hatalmi ágak közötti egyensúly, és kölcsönös ellenõrzési képesség fenntar-
tása érdekében az elmúlt évtizedekben stabilizálódott egy olyan, többnyire a vég-
rehajtó hatalom által kézben tartott bírói kiválasztási rendszer, mely a szakmaisá-
got a bírósági szintektõl függõen a bírák kinevezésénél többé-kevésbé súlyos
kilengések nélkül általában biztosítani képes. Ám a politikai függetlenség biztosí-
tása már más kérdés.

Az európai sodrásból kimaradva, Németországban máig sem alakult központi
igazságszolgáltatási tanács, mely az igazságszolgáltatással kapcsolatos miniszté-
riumi jogosítványokat részben vagy egészben bírói önkormányzati testület kezébe
helyezte volna. Az önkormányzati testületek ugyan komoly szerepet töltenek be
az egyes bíróságokon, ahol a tagállami szabályozástól függõen számos kompeten-
ciával rendelkeznek, ám a külsõ igazgatás keretei megmaradtak.

2.1. A szövetségi bírák kiválasztása

A bírák mintegy 5 százalékát kitevõ szövetségi bírák kiválasztásánál a politika
sûrûn kritizált hangsúlyos szerepet játszik, hiszen a bírák kiválasztására hivatott
bizottság108 az ügyszakhoz kapcsolódó tagállami miniszterekbõl és a pártok par-
lamenti súlyával arányos számú törvényhozás által delegált képviselõkbõl áll,
akiknek a szakmai szempontok mellett párt és ideológiai kötõdései is szerepet ját-
szanak a szövetségi bírák választásánál.109

Miután Németországban nem kizáró feltétel a korábbi, vagy aktuális politikai
szerepvállalás a bírói kinevezéseknél, és a párttagság még egy kinevezett bíró szá-
mára sincs megtiltva, ezért a posztra esélyes jelöltek ilyen jellegû beazonosítása
egyértelmû.

A német meghatározó pártok kiegyenlítettsége mellett ez a rendszer látványos
defektusokat ugyan nem okoz, ám bizonyos felállás mellett idõnként botránnyá
fajul a szövetségi bírák kinevezésének kérdése, ami a 2000-es évek elején a bizott-
ságot számos SPD kötöttségû bíró kinevezése után a konzervatív kritikák hatására
egyfajta önkorlátozáshoz, vagyis a politikai szempontok háttérbe szorításának ki-
mondásához vezette. Az persze, hogy ez a gyakorlatban tényleges változást ho-
zott-e, már egészen más kérdés, és megkérdezett szakértõk lényegi változásról
nem számoltak be. Érdekes módon e bizottságban egyetlen bíró sem foglal helyet,
és egy a Szövetségi Legfelsõbb Bíróság bíráiból álló testület csupán a jelöltek elõ-
zetes, és a bizottságot nem kötõ véleményezésére jogosult.
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Ezt az állapotot ma is sokan kritizálják, és alkotmánybírósági beadvány is szü-
letett, ám mindmáig sikertelenek azok a törekvések, melyek a bizottságba bírói je-
lenlétet követelnek.110 Mindemellett az igazgatással kapcsolatos átfogó, a bírák
szerepét általánosságban növelõ reformkövetelések keretében ez a kérdés is jel-
lemzõ témája a szakmai diskurzusoknak.111

A szövetségi bírák kiválasztásának átpolitizáltságánál erõteljesebben áll a vá-
dak kereszttüzében a szövetségi (és tartományi) alkotmánybírák kinevezése, ahol
a bírák politikai, de legalábbis ideológiai kötöttsége nyilvánvaló. Az alkotmány-
bírák jelölésérõl a pártok fõhadiszállásán hoznak döntést, és a bírák felének sze-
mélyérõl a „Bundestag” míg másik felérõl a „Bundesrat” dönt. A megválasztá-
sukhoz szükséges 2/3-os szavazatarány miatt a nagy pártok egyezségére van
szükség, ami e helyzetbõl fakadó politikai játszmákra ad lehetõséget.

2.2. A tartományi bírák kiválasztása

Tartományi szinten a szakbírák kinevezése változatos módon folyik. Miután a
részletekben rendkívüli változatosságot mutató megoldásokról beszélhetünk,
ezért általánosságban azt érdemes hangsúlyozni, hogy a bírák kiválasztására vo-
natkozó európai követelményrendszernek kevés kivétellel csak nehezen megfe-
leltethetõ rendszerrõl beszélhetünk, hiszen a kiválasztást érintõ lényeges döntés
megszületésénél az esetek túlnyomó többségében más hatalmi ágak túlsúlya érvé-
nyesülhet. Az, hogy a gyakorlatban ez a lehetõség mennyiben szorítja ki a szak-
mai szempontokat, az természetesen a pozíció jelentõségén, a politikai döntésho-
zók önkorlátozásán, és az igazgatást végzõ minisztériumok szakmai ethoszán
múlik.

Vannak olyan tartományok, ahol a minisztériumok a bírósági testületek erõtel-
jesebb vagy gyengébb bevonásával hoznak döntést, és van ahol a szövetségihez
hasonló, többségében politikusokból, vagy politikai delegáltakból álló bizottsá-
gok döntenek a bírói kinevezésekrõl. A szövetségi bizottsághoz képest azonban e
testületekben már bírák is helyet kapnak. Ilyen rendszer mûködik Baden Wür-
tenberg, Berlin vagy Brandenburg tartományokban. E testületekben többnyire a
politikai delegáltak élveznek többséget. Baden Würtenberg azon kivételes tarto-
mánynak számít, ahol a kiválasztó bizottság csak abban az esetben áll fel, ha a mi-
nisztérium által javasolt személyt az érintett bíróság bíráiból álló „Praesidialrat”
visszautasítja.
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1. táblázat: A jelöltek kiválasztása az egyes német tartományokban

Tartomány Kiválasztási eljárás

Baden-
Württemberg

A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok alapján születik meg,
mely a záróvizsga eredményébõl (mely a két éves gyakorlati idõ alatt
elsajátídandó készségek mindegyikét méri) illetve a Személyzeti Osztály
elnöke által lebonyolított interjú eredményébõl áll.

Bayern
A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok alapján születik meg,
mely a záróvizsga eredményébõl, illetve a Személyzeti Osztály elnöke ál-
tal lebonyolított interjú eredményébõl áll.

Berlin
Az illetékes Fellebviteli Bíróság személyzeti osztályának elnöke alapos in-
terjúkat készít. A bíróság az interjúk eredményérõl jelentést küld az Igaz-
ságügyi Minisztériumnak, mely azt továbbítja a Bíróválasztó Testületnek.

Brandenburg
Az illetékes Fellebviteli Bíróság személyzeti osztályának elnöke alapos in-
terjúkat készít. A bíróság az interjúk eredményérõl jelentést küld az Igaz-
ságügyi Minisztériumnak, mely azt továbbítja a Bíróválasztó Testületnek.

Bréma
A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, a záróvizsga eredménye,
s a jelölttel lebonyolított interjúk alapján születik meg. Egy választói testü-
let szintén szerepet játszik.

Hamburg
A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, a záróvizsga eredménye,
s a jelölttel lebonyolított interjúk alapján születik meg. Egy választói testü-
let szintén szerepet játszik.

Hessen
A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, a záróvizsga eredménye,
s a jelölttel lebonyolított interjúk alapján születik meg. Egy választói testü-
let szintén szerepet játszik.

Mecklenburg-
Elõ-Pomeránia

A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, illetve a záróvizsga ered-
ménye alapján születik meg.

Niedersachsen
A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, a záróvizsga eredménye,
illetve az Igazságügyi Minisztérium illetékesével lebonyolított alapos in-
terjú eredménye alapján születik

Észak-Rajna-
Vesztfália

Az összes észak-rajna-veszfáliai fellebviteli bíróságon mûködnek bizottsá-
gok, melyeknek általában tagja a bíróság elnöke, s az esélyegyenlõségért
felelõs személy. Az eljárások azonban bíróságonként változnak.

A düsseldorfi felvétel interjúkon, szituációs játékon és csoportos megbe-
széléseken alapul.

Köln-ben a jelölteknek elõ kell adniuk egy beszédet, egy tíz jogesetbõl
álló tesztet oldanak meg, s egy meghallgatáson is részt kell venniük.

Hamm-ban a rendszer kifinomultabb, s egy teljes munkanapot vesz igény-
be. A jelöltek egy csoportos vitán vesznek részt, ahol szereplésüket írás-
ban dokumentálják, illetve meghallgatáson vesznek részt, valamint egy
tesztet kell kitölteniük. A bizottság tagjai egyesével értékelik a jelöltek tel-
jesítményét; a teszt eredményét egy bíró értékeli és terjeszti a bizottság
elé: a bizottság pedig a jelölt egész napos összteljesítménye tükrében dönt.

Rajna-vidék-Pfalz

A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, a záróvizsga eredménye,
s a jelölttel egy az illetékes fellebbviteli bíróság elnöke, s az Igazságügyi
Minisztérium illetékese által lebonyolított interjúk alapján születik meg. A
rendszer mûködõképes, így külön értékelõ központokat nem alkalmaznak.
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Tartomány Kiválasztási eljárás

Saar-vidék

A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, a záróvizsga eredménye
az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, a személyzeti osztály feje, illet-
ve a személyzeti tanács tagjai által lebonyolított interjúk alapján születik
meg.

Szászország
A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, a záróvizsga eredménye,
illetve alapos interjúk alapján születik meg.

Szász-Anhalt
A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, a záróvizsga eredménye
alapján születik meg.

Schleswig--
Holstein

A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, s a záróvizsga eredmé-
nye alapján születik meg. Egy választói testület szintén szerepet játszik.

Türingia
A döntés a jelölt által benyújtott dokumentumok, a záróvizsga eredménye
(mely gyakorlati készségeket is mér) alapján születik meg.

Bírói Választó Testületek

Nyolc tagállamban bírói választói testület is szerepet játszik a kinevezési eljá-
rásban.112 Õket a törvényhozás választja, néha jogászi szakmai szervezetek jelö-
lése alapján. A szervet egy miniszter vezeti, s a testületben helyet kaphatnak jo-
gász szakemberek, csakúgy mint politikusok.113 A tagok száma 11 és 15 között
váltakozik. Ahol léteznek ilyen testületek, a bírói kinevezéshez szükséges annak
jóváhagyása.114

Az alábbi táblázat bemutatja a választói kollégiumok összetételét.

Tartomány Tagok

Baden-
Württemberg

15 tag, a tartományi parlament 6 tagja, 6 bíró (Állandó tagok), 2 területileg
illetékes bíró, 1 ügyvéd, Elnök: Miniszter (Szavazati jog nélkül)

Berlin
12 tag, A tartományi törvényhozás (szenátus) 6 tagja, 5 bíró, 1 ügyvéd, El-
nök: miniszter

Brandenburg
12 tag, A tartományi parlament 8 tagja, 2 bíró, 1területileg illetékes bíró, 1
ügyvéd, Elnök: Miniszter (Szavazati jog nélkül)

Bréma
11 tag,A tartományi parlament 5 tagja, 3miniszter: igazságügyi, illetve 2
másik, 3 bíró

Elnök: Az érintett bíróság tekintetében illetékes miniszter

Hamburg
15 tag, A tartományi parlament 6 tagja, 3 miniszter: igazságügyi és két má-
sik, 3 bíró, 2 ügyvéd, Elnök: A tartományi parlament által kijelölt miniszter

Hessen
13 tag, A tartományi parlament által delegált 7 tag, 5 bíró, A Kamara elnö-
ke, Elnök: Igazságügyi miniszter (szavazati jog nélkül)
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Schleswig--
Holstein

12 tag, A tartományi parlament 8 tagja, 2 bíró (állandó tag), 1 területileg il-
letékes bíró, 1 ügyvéd, Elnök: Igazságügyi miniszter (szavazati jog nélkül)
Amikor szociális- vagy munkaügyi bíróságra történik új kinevezés, a testü-
letben további négy parlamenti tag, a munkaadók egy, illetve a munkaválla-
lók egy képviselõje is helyet kap.

Türingia- A ki-
nevezési folya-
matban a bíróság
csak elõléptetés
vagy élethosszig
tartü kinevezés
esetén vesz részt

12 tag, A tartományi parlament 8 tagja,3 bíró,A Kamara elnöke,Elnök:
Igazságügyi Miniszter (szavazati jog nélkül)

Vannak, akik felhívják a figyelmet arra is, hogy a végrehajtó hatalom képvise-
lõinek kompetenciáit még ezek a testületek is csak részben képesek korlátozni. 115

2.3. Pártérdekek kontra szakmai szempontok

A különbözõ kiválasztási szabályokat alkalmazó tartományokban a friss diplo-
mások próbaidõre történõ, majd véglegesített kinevezésének szakmai jellegével a
tartományi minisztériumok szerepe mellett is általános egyetértés érzékelhetõ. A
frissen végzett, „referendar” idejüket kitöltõ jelöltek közül közismerten a legjobb
tanulmányi eredményekkel rendelkezõk pályázhatnak csak sikerrel. A minisztéri-
umok által vezényelt felvételi eljárásoknál központi szerepet általában a bírákból
álló felvételiztetõ testületek játsszák, akik a tanulmányi eredmények mellett a szó-
beli teljesítményeket is értékelik, ami természetesen szubjektív szempontoknak is
teret engedhet. Az egyetemi teljesítményekbe, és azok értékelésébe vetett bizalom
e versenyvizsgát nélkülözõ felvételi rendszert azonban objektív színben tünteti fel
a külvilág elõtt. Mindez a bíráknak a szakmán belül is tekintélyt biztosít, ahogy az
is, hogy az elõmenetel is fõ szabály szerint szakmai alapon folyik, és mindenek-
elõtt a bíró munkájának elfogadottságán, kollégái elismerésén múlik. A magasabb
bírói fórumok esetén az érdem alapú kiválasztásba esetenként megjelenik áttétele-
sen a politikai akarat, ami a tartományi alkotmánybíróságok tagjainak kinevezésé-
nél válik plasztikussá.

A német bírák kiválasztási folyamatáról elmondható, hogy míg a kezdõ bírák
rekrutációjánál a jelöltek szakmai teljesítménye szinte kizárólagos szerepet játszik,
a bírói ranglétrán felfelé haladva a szakmai szempontok mellett sporadikusan, majd
egyre erõteljesebben megjelenik a politikai pártok akarata a bírák kiválasztásában.

51

115 Egy tartományi bírósági vezetõ szájából hangzott el egy megbeszélésen a minisztériumok sze-
repének megkérdõjelezésénél, hogy „mi annyira hozzá vagyunk szokva, hogy igazgatási
ügyekben a minisztérium dönt, hogy ez teljesen természetesnek tûnik. Most, hogy erre rákér-
dez, én is elgondolkozom, hogy talán ez nincs teljesen rendben.”



A bíróságok igazgatási vezetõi esetében a politikai szempontok- regionális eltéré-
sekkel és sajátosságokkal – ugyancsak hangsúlyos szerephez jutnak.

Míg azon bírói pozíciók esetében, amelyeknél a végsõ döntés a törvényhozó
hatalmi ág keretében születik meg, ez a törvényhozás sajátosságaiból következõ
szükségszerû következmény. Ugyanakkor Németország esetében továbbra sem
lehet megfeledkezni a végrehajtó hatalom, és azon keresztül a politikai pártok
közvetett befolyásoló szerepérõl a bírói hatalmi ág tekintetében, ami a külsõ igaz-
gatás velejárója.

Önmagában a kiválasztási folyamatba (és egyéb igazgatási kérdésekbe) való tör-
vényhozói és minisztériumi beavatkozás mindaddig elméleti, vitára okot adó jelen-
ség csupán, amíg ez nem befolyásolja a bírák ítélkezõ tevékenységét, és így nem
sérti az alkotmány által védett bírói függetlenséget. Jól védhetõ érvek szólnak amel-
lett, hogy miért kell más hatalmi ágakhoz tartozó – nép által választott, vagy azok
által delegált képviselõkbõl álló – grémiumoknak, vagy a törvényhozás által felállí-
tott minisztériumoknak meghatározni a bírák kiválasztásának folyamatát.

Azt, hogy más hatalmi ágaknak mekkora befolyásuk van a bírói ítéletekre, so-
kan sokféleképpen látják.

Amint a külsõ igazgatást védelmébe vevõ Thoma fogalmazott 1951-ben, kicsi
a valószínûsége annak, hogy a végrehajtó hatalom befolyásolási kísérlete célt ér-
hetne.116 Hochschild bíró erre reagálva jelzi, hogy ez a kis valószínûség valójában
egy lehetõséget jelöl,117 amit szerinte a társadalomtudomány igazolhat.118 Cikké-
ben számos kérdést tesz fel, melyekben a befolyásolási lehetõségek nagyon széles
tárházát vonultatja fel, és igen világosan, gyakorlati szempontból vázolja a prob-
léma lényegét: az igazgatási jogosítványok birtoklásával a végrehajtó hatalom a
bíró ítéletét is érintõ módon befolyásolhatja a bírák tevékenységét, és csupán az
igazgatást végzõ személyiségétõl és a bírák egyéniségétõl függ, hogy ilyen szán-
dék megfogalmazódik-e, és eléri-e célját.

Persze vannak, akik a helyzetet sokkal tragikusabbnak látják, és a befolyásolá-
si lehetõségen túlmenve a német igazságszolgáltatást a pártpatronálástól erõsen
fertõzött színtérként mutatják be, ahol a pártok kegyébõl kinevezettek tevékeny-
ségét a hála motiválja. Érdekes módon egy vezetõ ügyész és egy ügyvéd írtak kö-
zös cikket 1992-ben a párt és politikai szellemrõl az igazságszolgáltatásban,
melyben meglepõ õszinteséggel festenek sötét képet az igazságszolgáltatás és a
pártpolitika összekapcsolódásáról. A szerzõk szerint más szférákhoz hasonlóan itt
is tetten érhetõ a pártok szerepe a bírói és bírósági vezetõi pozíciók betöltésénél,
és az ismert szabály érvényesül: minél magasabb, és minél jobban fizetett bírói
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vagy ügyészi pozíciókról van szó, annál jelentõsebb a pártok érdeklõdése és annál
nagyobb erõfeszítéseket tesznek arra, hogy a posztot betöltõ személyét meghatá-
rozhassák.

Mindezt pedig teszik mindazok „költségére”, akik egyetlen pártnak sem tagjai,
ami Németországban a társadalom 97 százalékát jelenti. A német politikai életet
uraló nagy pártok pedig nyilvánvaló hatalommal rendelkeznek ahhoz, hogy az al-
kotmánybírói pozíciókról egyértelmû pártszempontok alapján dönthessenek. Az
elvileg neutrális bírák kiválasztásához számukra a legfõbb segítséget a párttag-
könyvek jelentik. Ez pedig a szerzõk szerint a kiválasztás vonatkozásában többek
között az alkotmány diszkrimináció tilalmára vonatkozó rendelkezéseit sérti. A
2/3-os kényszer a bírák választásánál harmonikus egyezkedésre kényszeríti a
nagy pártokat, ami a legfelsõbb bírósági bírák esetében már kevésbé mûködik, hi-
szen a választási bizottságokban már nincs ilyen megegyezési kényszer. Így itt az
egyik vagy másik párt vereséget szenved, amikor az ugyancsak pártszempontok
alapján megszavazott jelölt szerzi meg a pozíciót.

Ami az alacsonyabb szintû bírói pozíciókat illeti, ott a szerzõk is jelentõs kü-
lönbségeket érzékelnek, mert szerintük bizonyos régiókban, köszönhetõen az
igazságszolgáltatás igazgatásával foglalkozó erõsebb személyiségeknek, sikerült
a pártok elé korlátokat állítani. Ám léteznek olyan tartományok is, ahol a bírósági
elnökök és az ügyészségi vezetõk négyötöde az éppen kormányzó párt tagja.
Mindennek a szerzõk szerint egyértelmû hatása van az igazságszolgáltatás mûkö-
désére, és az ügyészek és bírák pártatlanságára. Felteszik a kérdést, hogy vajon
miért mindig csupán jelentéktelen ügyekben lép mûködésbe az igazságszolgálta-
tás gépezete, amikor költségvetési forrásokkal él vissza valaki. Miért az a tanárt
vonják felelõsségre költségvetési csalás (Haushaltsuntreue) miatt, aki a saját to-
vábbképzését forráshiány miatt egy más célokat szolgáló iskolai keretbõl fedezi,
miközben kormánytagok, pártvezetõk hasonló és sokkal súlyosabb cselekedetei
büntetlenül maradnak. A kérdést maguk is költõinek nevezik. Javaslatuk szerint a
pártpatronálás számûzése, azonnali, büntetõjogi következményekkel járó tiltása
lehet az egyetlen megoldás.119

2.3. Reformkövetelések az igazgatás területén

A bírói önigazgatás modelljének bevezetése az 50-es évek óta fel-felbukkanó
vitatéma, és mára már egyre gyakoribb követelés, amit a bíró szervezetek és jo-
gászprofesszorok mellett idõnként politikai szándék is támogat. Különösen az ez-
redforduló idején erõsödött fel az erre vonatkozó szakirodalmi diskurzus, és az
ennek alapján megfogalmazott igény, amit talán Peter Macke sûrûn idézett fordu-
lata jellemez leginkább, aki szerint az igazságszolgáltatást ki kell szabadítani a
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végrehajtó hatalom babiloni fogságából.120 Érthetõ módon különösen a bírói
szervezetek oldaláról merül fel erõteljesebben az önigazgatásra vonatkozó köve-
telés, ami a német bírószövetség még 2007-es tervezete alapján 2009-ben egy
konkrét, a tartományi igazságszolgáltatásra vonatkozó reformterv elkészítéséhez
is vezetett.121 A tervezet a minisztériumi igazgatás felváltását célozza egy olyan
rendszerrel, ahol a tagállami törvényhozás delegáltjaiból, és bírókból, ügyé-
szekbõl álló választási bizottság (Justizwahlausscuss) választaná meg a bíróságok
tartományi központi igazgatását végzõ, kizárólag bírákból és ügyészekbõl álló
szervezetet (Justizverwaltungsrat), mely a bírák kiválasztásától kezdve az elõlép-
tetésükön át fegyelmi felelõsségre vonásukig minden személyi (és egyéb igazga-
tási) kérdésrõl döntene.

Ám az önigazgatás mellett szóló érveket általában elnyomják azok a hangok,
melyek a német igazságszolgáltatás legkisebb problémájának tekintik a strukturá-
lis jellemzõket, és igyekeznek aktuálpolitikai viaskodások hevében elbagatellizál-
ni a probléma jelentõségét. 2009-ben Hamburgban az SPD jellemzõ választ adott
egy bírói önigazgatást célzó elõterjesztésre, amikor a követelést azzal az érvvel
utasította vissza, hogy egy ilyen szervezeti reform sem a hatékonyságot, sem az
állampolgárok érdekeit nem szolgálná, és magát a felvetést „fantomvitának” mi-
nõsítette.122

Érdekes kérdés, hogy míg Németország bizonyos, a bírói függetlenség védel-
mét és a bíró befolyásolásának megakadályozását jelentõ területeken (mint pl. az
automatikus szignálás) úttörõ szerepet vállalt, addig az Európában és a világon
szinte mindenhol teret nyerõ össznemzeti bírói önkormányzatiságot nem intézmé-
nyesítette. Magyarázható mindez az erõs demokratikus politikai berendezkedés-
sel, és a jogászi kultúrával, mely akárcsak az angol igazságszolgáltatás esetében,
önmagában biztosítékát jelentheti a csakis a törvényeknek megfelelni kívánó bírói
kar kialakulásának, és az önkorlátozásra képes minisztériumi igazgatás kialakulá-
sának. Ám mint számos német szakember állítja, ez Németország esetében erõsen
megkérdõjelezhetõ.

Thomas Schulte cikkében utolsó lámpaoltóként jellemzi hazáját, mely az euró-
pai igazságszolgáltatás reformsodrából kimaradva õrzi azt az elavult szervezeti
struktúrát, mely a végrehajtó hatalomhoz köti a bíróságokat.123

Úgy gondoljuk, hogy az idõrõl-idõre felbukkanó, hol gyengébb, hol markán-
sabb, az igazságszolgáltatás függetlenségét erõsíteni kívánó német reformtörek-
vések elõbb vagy utóbb célba érnek, és tartományi és szövetségi szinten is egyfajta

54

120 MACKE, Peter: Die Dritte Gewalt als Beute der Exekutive. Deutsche RichterZeitung. 1999,
481.

121 Diskussionentwurf für ein Landesgesetz der Selbstverwaltung der Justiz (18.03.2009)
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123 SCHULTE-KELLINGHAUS, Thomas: Die begrenzte Macht der Dritten Gewalt- Zur Notwen-
digkeit der Selbstverwaltung der Gerichte. Zeitshrift für Rechtspolitik, 2008, 205.



bírói tanácson belül igyekeznek majd a hatalmi ágak képviseletét és egyensúlyát, a
bíróságok igazgatását és a bírák politikamentes kiválasztását biztosítani.

3. Az Egyesült Államok bírói kiválasztási rendszere

Minden és mindennek az ellentéte. A szélsõségek szövetségi rendszere, hall-
juk sokat, és az Egyesült Államok valóban változatos képet mutat ezen a területen
is. Szinte alig van olyan kiválasztási mód, ami ne lenne megtalálható a szövetségi
és tagállami igazságszolgáltatás legfontosabb szereplõinek kiválasztása vonatko-
zásában.124 A bíróságok és a politika pedig szinte egyedülálló módon kapcsoló-
dik össze az Egyesült Államokban.125

3.1. A szövetségi bírák kiválasztása

A számarányában és nominálisan is a legtöbb jogászt felmutató világhatalom
egy tulajdonképpen kis létszámú szakbírói kart finanszíroz, melynek bírái tisztsé-
güket igen változatos módon nyerhetik el. Szövetségi szinten közel 1000 fõ élet-
hosszig, és mintegy 800 fõ határozott idõre kinevezett szakbíróról beszélhetünk,
míg tagállami szinten a szakbírák száma nem éri el a harmincezret. Számos oka
van annak, hogy ilyen, relatíve kis létszámú szakbírói karral mûködõképes az
igazságszolgáltatás, melyek között tipikusan a laikus bírák szerepeltetését és leg-
inkább a vádalku kiterjedt rendszerét emlegetik. A bírák ebben a nagy jelentõségû
jogrendszerben attól függõen élvezhetik a bírák személyes függetlenségének ga-
ranciáit, hogy tagállami vagy szövetségi, azon belül az igazságszolgáltatás mely
szintjén elhelyezkedõ bíróságon nyerik el tisztségüket. A szövetségi bírák élet-
hosszig tartó megbízatása ma is hivatkozási pont, és a bírói függetlenség egyik
legismertebb biztosítékaként emlegetett megoldás, mely azt hivatott garantálni,
hogy a kinevezettnek ne kelljen pályája során tekintettel lennie döntései politikai,
és karrierjét érintõ következményeire. (Ez természetesen a Szövetségi Legfelsõbb
Bíróság bíráit kivéve azzal a megszorítással lehet csak igaz, hogy a bírákat moti-
váló elõléptetés továbbra is elméleti lehetõségét adja az õ esetükben arra, hogy
döntéseiket a politikusok igényeire tekintettel hozzák.) Az élethosszig tartó kine-
vezés, ahogy jeleztük, csak bizonyos szövetségi bírói körre igaz, ami a teljes bírói
„kaszt” néhány százalékát jelenti csupán.126
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124 GUARNIERI, C. – PEDERZOLI, P.: The Power of Judges. A Comparative Stufy of Courts and
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125 Lásd pl. JACOB, Herbert:Courts and Politics inthe United States. In: Jacob, Herbert – Blan-
kenburg, Erhard – Kritzer, Herbert M. – Provine, Doris Marie – SANDERS, Joseph, i. m.
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126 Az US US District Court, US Court of International Trade, US Court of Appeals Circuit Courts
és a Supreme Court of the United States bírái élvezhetik az élethosszig kinevezés biztosítékát,



Az alkotmány esetükben a Szenátus jóváhagyásához kötött elnöki kinevezési
rendszert rögzíti, mely a gyakorlatban egy igen átpolitizált kiválasztási eljáráshoz
vezetett, ami a statisztikai adatok birtokában a bírák „pártosságát” világosan meg-
mutatja. Egy-egy elnöki ciklus alatt a megüresedett szövetségi bírói posztokat
szinte kizárólag az elnök pártjához tartozókkal, de legalábbis a pártot támogatók-
kal igyekeztek betölteni. Mindezt a szakmai szempontok fokozatos erõsödése127

sem homályosította el.
Ez szinte kézenfekvõ módon vezethet bárkit arra a következtetésre, hogy az

ilyen módon kinevezett bírák valójában pártfunkcionáriusok, még akkor is, ha az
élethossziglani kinevezés éppen ezt kívánná ellensúlyozni azzal, hogy a meg-
hosszabbításért már ne kelljen a politikai pártok kegyeit keresni. Az elkötelezett-
ség ugyanis nem feltétlenül érdem alapú, sokkal inkább ideológiai, ami az uralko-
dó párt számára tetszetõsebb ítéletekhez karrier szempontok nélkül is könnyen
vezethet.128 Azok az esetek, amikor egyes elnökök kifejezésre juttatták csalódott-
ságukat az általuk kinevezettek döntéseivel kapcsolatban, nem feledtethetik el azt
a tényt, hogy a republikánus illetve demokrata elnökök által kinevezett bírák dön-
tései között érzékelhetõ különbségek mutatkoznak. Carp és Rowland jelentõs idõ-
szakot átfogó vizsgálata alapján a demokraták nagyobb arányban hoznak liberális
jellegû ítéleteket republikánus társaiknál.129

Amint korábban jeleztük, nem szabad elfelejteni az élethossziglan kinevezett
szövetségi bírák esetében sem azt a kérdést, hogy befolyásolhatja-e ítéleteiket az
elõbbre jutás vágya? Ez annál is aktuálisabb kérdés, mert a szakmai szempontok-
nak fokozatosan nagyobb szerepet juttató kiválasztási gyakorlat azt eredményezi,
hogy egyre inkább olyanok kapnak kinevezést a magasabb szintû szövetségi bíró-
ságokon, akik hosszú éveken át ítélkeztek alacsonyabb szintû szövetségi bíróként.
Ez pedig a bírákat fokozottabban motiválhatja arra, hogy döntéseiket a politiku-
sok igényeire tekintettel hozzák. Volt olyan szövetségi bíró, aki utalt arra, hogy a
fiatal szövetségi bírák pontosan tudják, hogy döntéseiket egy késõbbi jelölés kap-
csán politikai szempontból is vizsgálhatják, ám egzakt bizonyíték arra, hogy ez a
szempont egyes bírák döntéseit meghatározná, természetesen nem létezik. Azok a
vizsgálatok, melyek a szövetségi bírák döntéseit ebbõl a szempontból elemezték,
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míg minden más szövetségi bíróság bíráját általában 15 évre neveznek ki, mely kinevezés is-
mételhetõ. ( US Court of Federal Claims, US Bankruptcy Courts, US Tax Courts)

127 Az ötvenes évek óta az Amerikai Bár Szövetség speciális bizottsága is vizsgálja a jelöltek al-
kalmasságát

128 SEGAL, Jeffrey A. – D. COVER, Albert: Ideological Values and the Votes of U.S. Supreme
Court Justices. American Political Science Review, 1989, 557.; RUGER, Theodore W. – KIM,
Pauline T.,– Martin, Andrew D. – Quinn, Kevin M. The Supreme Court Forecasting Project:
Legal and Political Science Approaches to Predicting Supreme Court Decisionmaking. Co-
lumbia Law Review, 2004, 1150.

129 CARP, R. – STIDHAM, R. Judicial Process in America. CQ Press, Washington, D. C., 1998,
408.



szintén nem vezethettek minden kétséget kizáró eredményhez.130 Nehéz lenne
azonban kizárni azt, hogy egy ennyire nyilvánvalóan pártpolitikai szempontokat
értékelõ kinevezési gyakorlatnál ilyen esetek ne fordulnának elõ.

3.2. A tagállami bírák kiválasztási rendszere

Jóllehet az Egyesült Államok kezdeti idõszakában még a tagállami bírák is él-
vezhették az élethosszig kinevezés elõnyeit, ám ez viszonylag gyorsan fordul át
határozott idejûvé, azon közkeletû elképzelésnek köszönhetõen, hogy a bírák fe-
lelõsségérzetét és a népi igazságérzethez való kapcsolódását egy rövidebb és meg-
újítható bírói periódus jobban biztosítja.131 Ugyancsak a bírák felelõsségérzet-
ének erõsítését növelõ elképzelés vezetett ahhoz, hogy a kormányzói, vagy
törvényhozói kinevezés mellett a bírák nép által történõ választásának rendszere
is bevett gyakorlattá vált a tagállami bírói posztok betöltésénél.132 Ennek köszön-
hetõen egy római-germán jogcsalád karrier bírósági rendszeréhez szokott „turis-
tának” igazi meglepetést okozhat az a látvány, amikor bírójelöltek képével feldí-
szített pólókban sétálgató aktivistákat lát egy amerikai városban.

3.2.1. Választási rendszer

A 19. században elterjedõ választási rendszernek több változata is létezik ma-
napság, melyek élénk vitára késztetik a jogászokat és a politikusokat arról, hogy
vajon a huszadik századi pártatlansági követelményeknek megfelelhet-e egy
olyan rendszer, mely a képviselõi mandátumok megszerzéséhez hasonlóan mûkö-
dik, és melynél a bírákat jelölõ érdekcsoportok komoly szerephez jutnak. Bár elsõ
pillantásra kézenfekvõnek tûnne, hogy egy a képviselõi választások módjára szer-
vezett megmérettetésen hivatalt nyert bíró nem lehet képes tökéletesen függetle-
níteni magát az õt indító párttól, és a kampányát finanszírozóktól, ám e rendszert
támogatók ezt mégis a legdemokratikusabb, és a függetlenséget leginkább garan-
tálni képes kiválasztási módszernek tartják. Hozzá kell tenni, hogy az apologeti-
kus szakirodalom e választási rendszer mellett általában nem azon az alapon ér-
vel, hogy ez lenne a létezõ legjobb megoldás, hanem ennek elõnyeit az Egyesült
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Államokban alkalmazott egyéb módszerekkel szemben hangsúlyozza, melyek
mindegyike alapvetõ problémákat vethet fel a függetlenség szempontjából.133 A
bírák választási története is azzal kezdõdött, hogy a kormányzat által kinevezett
bírákhoz képest függetlenebbnek tartottak egy nép által közvetlenül választott bí-
rót. Jackson elnöksége idején lett ez az elképzelés népszerû, és a tagállamok egy-
más után cserélték le a korábbi kinevezési rendszert, aminek következtében mára
a tagállami bírák több mint 90 százalékának valamilyen formában át kell esnie vá-
lasztási procedurán.134 Az új kiválasztási módszerrel kapcsolatban a kezdeti viták
jobbára arról szóltak, hogy mennyiben fogják az így hivatalt nyert bírók a válasz-
tói igényeket akár a jog hátrányára is kiszolgálni. Mennyiben fogják a népakaratot
a jogdogmatikai szempontokkal szemben érvényesíteni, és ezzel a jogelméletben
használt „következményen orientálódás” jelenségét fokozni. Mára már bebizo-
nyosodott, hogy veszélye nem elsõsorban ennek van, hiszen a bírák többségének
megválasztását elég nagy érdektelenség veszi körül. Sokkal inkább tekinthetõ va-
lós veszélynek a bírói függetlenség szempontjából az, hogy a bírák beazonosítha-
tó módon élvezik bizonyos pártok, ügyvédek, és más érdekcsoportok támogatását.

A tagállami bírói választási rendszereket megkülönböztetik azon az alapon,
hogy pártosnak (partisan), avagy „nem pártosnak (non-partisan) számítanak, attól
függõen, hogy a jelölt neve mellett feltüntetik-e, hogy melyik párt nevében kíván
valaki bírói tisztséghez jutni. Ma ugyan többségben vannak azok az államok, ahol
a nem pártos jelölési mód terjedt el (13), ám ez nem jelenti azt, hogy a pártos mód-
szert alkalmazó államokban (10) a bírák jelölésénél és választási kampányánál ne
közremûködnének pártok vagy más érdekcsoportok.

A pártok aktív részvétele a bírák kiválasztásának folyamatában a kontinentális
hagyományokból kiindulva meglehetõsen furcsának tûnhet, ám az amerikai hoz-
záállástól egyáltalán nem idegen. Amennyiben a nép megválaszthatja pártos ala-
pon a törvényhozókat, miért ne választhatná meg hasonló módon a törvényeket al-
kalmazó bírákat? Amennyiben pedig választja, felesleges szemérmesség lenne
ebbõl a folyamatból kizárni a társadalmi véleményeket, érdekeket hagyományos
módon összegyûjtõ pártokat. Elvégre ideológiailag tökéletesen semleges aktorok
kiválasztását egyetlen rendszer sem biztosíthatja tökéletesen, ezért még mindig
jobb, ha a bírák pártossága látható, mintha a semlegesség álcája mögött ítélkezné-
nek elfogultan. Jóllehet az ilyen típusú érvelésben létezik ráció, ám a gyakorlatban
az ideológiai elkötelezõdénél is durvább, és elsõsorban a kampány finanszírozás-
ból következõ összefonódásoktól lett hangos a média.

Évtizedek óta folyamatosan emelkedik a bírák választására fordított kampány
pénzek összege, aminek emelkedése több mint elgondolkoztató.135 Sem a pártok,
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sem az ügyvédek, sem a kamarák nem fordítanának a bírák választási kampányára
egyre nagyobb összegeket, ha emögött nem létezne a jelölttel kapcsolatban vala-
milyen elvárás, hacsak nem csupa szamaritánusból álló érdekcsoportról van szó.
Azt, hogy ez egy logikus feltételezés, már nem csupán a józan ész, de bírói ítélet is
rögzíti.

A legfontosabb ilyen ítélet a botrányossá vált, és a bírák választási rendszerét
középpontba állító Caperton v. A.T. Massey Coal Co. ügyben született, ahol a
Legfelsõbb Bíróság forradalminak számító precedenst alkotott a bírák kizárása te-
kintetében. Az 1998-ban kezdõdõ ügyben két bánya vállalat került perbe, és az es-
küdtszék a felperes javára 50 millió dolláros kártérítést ítélt meg. A fellebbezési
bíróság eljárása alatt azonban a pervesztes vállalat igazgatója egy általa alapított
nonprofit cégen keresztül 3 millió dollárral támogatott egy tagállami legfelsõbb
bírósági bíró jelöltet, aki megválasztását követõen a kizárási indítvány ellenére az
5 fõs bírói tanácsban szavazatával közremûködött abban, hogy a bíróság az alpe-
res javára döntsön. A hosszadalmas, és egyéb összefonódásokat is felszínre hozó
ügy végül a Szövetségi Legfelsõbb Bíróságra került, ahol a bírák többsége amel-
lett voksolt, hogy ilyen esetben valószínûsíthetõ az elfogultság, ezért a bíró össze-
férhetetlennek számít. Korábban csupán két esetben állapította meg a Legfelsõbb
Bíróság elfogultsági kérdésben a 14. alkotmánykiegészítés megfelelõ eljárásra
(due process) vonatkozó rendelkezéseinek sérelmét. Egyrészt akkor, ha a bíró sze-
mélyes pénzügyi érdeke függ az ügy kimenetelétõl, másrészt bizonyos bûn-
cselekményektípust tárgyaló büntetõperekben.

Az érvelés rögzítette, hogy ugyan nem minden kampányfinanszírozás valószí-
nûsít elfogultságot ilyen esetekben, ám ez különleges esetnek számít, miután az
ügyben érintett bíró jelölt kampányára fordított teljes összeghez képest jelentõs,
és a gyõzelmet alapvetõen befolyásoló támogatási összegrõl volt szó.136

A kizáráshoz való sajátos amerikai hozzáállásra talán még élesebben rávilágí-
tanak az ebben az ügyben megfogalmazott különvélemények, melyek az ítéletben
rögzített új standardot azért kritizálják, mert az igazságszolgáltatás pártatlanságá-
ba vetett hitet gyengítheti, túlságosan homályos, és a választott bírák kapcsán al-
kotmányossági kifogások sorozatát indíthatja el, mely szükségtelenül terheli meg
a bíróságokat.137

Amint azt már jeleztük, módszertani szempontból meglehetõsen nehéz egzakt
módon bizonyítani azt, hogy a politikai pártok, és más jelentõs társadalmi érdek-
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136 “Not every campaign contribution by a litigant or attorney creates a probability of bias that
requires a judge’s recusal, but this is an exceptional case. We conclude that there is a serious
risk of actual bias—based on objective and reasonable perceptions—when a person with a
personal stake in a particular case had a significant and disproportionate influence in placing
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137 Roberts és Scalia fõbírák különvéleményei



csoportok támogatásával megválasztott bíró, a végrehajtó hatalom által politikai
szempontokat is érvényesítõ kinevezési gyakorlat, vagy az érdem alapú, politikai
szempontokat minimalizáló kiválasztási eljárás eredményez-e pártatlanabb bírá-
kat, és független, pártatlan igazságszolgáltatást, még ha józan ésszel talán nem is
olyan nehéz ez ügyben állást foglalni.

Ennek ellenére számos olyan tanulmány adhat segítséget a kérdés megválaszo-
lásához, ahol az ítélkezési gyakorlatot ebbõl a szempontból vizsgálták, és meg-
próbálták kimutatni, hogy mennyiben hoznak eltérõ ítéleteket a különbözõ támo-
gatói háttérrel tisztséget nyert bírák.

Érdekes, és tanulságos végkövetkeztetésekre okot adó vizsgálatnak számít
Michael S. Kang és Joanna M. Shepherd kutatása, akik a kampány finanszírozás
folyamatos növekedése fényében többek között azt próbálták megválaszolni,
hogy a pártos és a nem pártos rendszerben megválasztott bírák ítéletei között mi-
lyen eltérések mutathatók ki.138 Megállapításuk szerint szignifikáns, és ez az
eredmény szerintük pótolhatja a fent említett jogeset (Caperton v. Massay) kap-
csán megfogalmazott bírói döntés empirikus megalapozottságának hiányát. 50 ál-
lam gyakorlatát vették górcsõ alá, melynek során 4 év (1995–1998) idõszakában
470 szakbíró 28000 ítéletét elemezték abból a szempontból, hogy konkrét ügyek-
ben a különbözõ módon megválasztott bírák miként voksoltak. A szokatlanul
nagy adatbázisra épülõ vizsgálat cáfolja azokat a korábbi kutatási eredményeket,
melyek a nem pártos választási kampányoknál nagyobb pénzráfordítást mutattak
ki. A pártokat ugyanis sokkal jobban érdeklik azok a választási kampányok, ahol a
jelölt szereplésénél õk maguk is vizsgáznak, ezért mind a jelöltek kiválasztásánál,
mind a pénzforrások felkutatásánál, az üzleti csoportok meggyõzésénél nagyobb
erõket vetnek be a cél érdekében. Azt állítják, hogy egy bíró késõbbi, üzleti cso-
portokat támogató ítélkezését a kampány célokra fordított összeg nagyságánál is
erõsebben határozza meg az, hogy a pártok aktivitásának szintje milyen mértékû a
kampány során. Azt is megállapítják, hogy egy pártos megmérettetésen átesett
bíró késõbb 12 százalékkal nagyobb valószínûséggel dönt üzleti csoportok érde-
keinek megfelelõen, mint bármilyen más módszerrel bírói pozíciót szerzett társa.
A szerzõk azt is megvizsgálták, hogy a bírói újraválasztás lehetõsége befolyásol-
hatja-e az ítélkezést. Az adatok elemzése azt mutatta, hogy azok a bírák, akikre
már nem vár további választási megmérettetés, kevésbé vannak tekintettel az üz-
leti csoportok érdekeire.

Megerõsítõ szavazás

A bíróválasztás egyik „enyhébb” változata az ún. megerõsítõ szavazás
(retention election), amikor egy már hivatalban lévõ bíróról nyilváníthatnak az ál-
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lampolgárok véleményt úgy, hogy nincs ellenjelölt.139 Ezt a módszert Kaliforniá-
ban vezették be 1934-ben, és mára elsõsorban azokban az államokban mûködtetik
a bírói legitimitás erõsítésére, ahol a bírák kormányzói kinevezéssel nyerik el po-
zíciójukat. Egy államban arra is van példa, hogy egy hagyományos választással
elnyert ciklus meghosszabbítására alkalmazzák. Miután a legtöbb kormányzói ki-
nevezést mára „érdem” alapú, szakmai grémium által végzett szelekció elõzi meg,
ezért azt lehet mondani, hogy a megerõsítõ szavazás voltaképpen egyfajta népi ál-
dás a szakmai szelekcióra alapozott kormányzati döntésen.

A megerõsítõ szavazás mutathatná meg leginkább, hogy a bírák ítélkezési gya-
korlatára mennyiben irányul közfigyelem, hiszen az állampolgárok nem két vagy
több személy közül választhatják a számukra szimpatikusabbat, hanem egy hiva-
talban lévõ, bírói tevékenységet már kifejtõ személyrõl nyilváníthatnak véle-
ményt igen vagy nem szavazatukkal. Ennél a választási formánál igazolódhatná-
nak leginkább azok a félelmek, melyek a bírákra nehezedõ, és az ítélkezés
színvonalát csökkentõ társadalmi nyomástól óvták a törvényhozókat a bírák nép
által való megválasztásának bevezetésénél.140 Úgy tûnik azonban, hogy az esetek
túlnyomó többségénél nem éri el egy megerõsítõ szavazás az állampolgárok in-
gerküszöbét, és bár egyre gyakrabban, mégis összességében viszonylag ritkán vá-
lik mediatizált, társadalmi csoportokat megmozgató üggyé egy-egy ilyen alka-
lom.

A bírák elmozdításához használt tipikus érv az, hogy gyenge ítéleteikkel a bû-
nözést támogatják, ami alkalmatlanná teszi õket posztjuk betöltésére. 1986-ban
Kaliforniában 3 bírót politikai háttér támogatással azért „büntettek” a szavazók,
mert a halálbüntetés alkalmazása ellen szavaztak több esetben.

Ugyancsak sikeres „bíró buktatásra” került sor a kétezres évek végén Iowa-
ban, ahol 3 Legfelsõbb Bírósági bíró veszítette el a megerõsítõ szavazást, miután
alkotmányértelmezésükkel hozzájárultak az azonos nemûek házasságának legiti-
málásához. A megbuktatásukhoz természetesen a republikánus párt igen erõs
kampányára volt szükség.

A szakma és az állampolgárok értékítélete közötti különbség néha látványosan
megmutatkozik. 2006-ban St. Louis egyik bírája, Judy Draper kapott igen lesújtó-
szakmai véleményt a jogász kollégáktól, akiknek csak 27 és fél százaléka tartotta
alkalmasnak a bírói munkára. A szavazáson azonban megszerezte a megerõsítés-
hez szükséges többséget.

A megerõsítõ szavazást sokan tekintik célravezetõnek és a pártos vagy nem
pártos választásokhoz képest megfelelõ alternatívának, mely a bírák szelekcióját
megfosztja annak erõs politikai jellegétõl, és a másik két formánál szükségszerû-
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140 ASPIN, Larry T. – HALL, William K.: Retention Elections and Judicial Behavior. Judicature,
1994, 306–312.



en jelentkezõ negatív kampánytól, melyre egyetlen jelölt esetében csak ritkán ke-
rül sor. Ugyancsak megemlítik, hogy a pártpolitikai szempontok enyhülésével
együtt jár a szakmai szempontok elõtérbe kerülése, mely egy szakszerûbb bírói
kar kialakulásához vezethet.141

Az alábbi táblázat a déli államok kiválasztási gyakorlatát mutatja be.142

Tagállam Kiválasztási módszer
Kezdeti kinevezési idõ-
szak (év)

Megerõsítés (retention)
utáni hivatali idõszak (év)

Alabama Pártos választás
Legfelsõ Bíróság: 6

Fellebviteli bíróságok: 6

Legfelsõ Bíróság: 6

Fellebviteli bíróságok: 6

Arkansas Nem-pártos választás
Legfelsõ Bíróság: 8

Fellebviteli bíróságok: 8

Legfelsõ Bíróság: 8

Fellebviteli bíróságok: 8

Florida
Jelölõbizottság segítsé-
gével lebonyolított ér-
dem alapú kinevezés

Legfelsõ Bíróság: 1

Fellebviteli bíróságok: 1

Legfelsõ Bíróság: 6

Fellebviteli bíróságok: 6

Georgia Nem-pártos választás
Legfelsõ Bíróság: 6

Fellebviteli bíróságok: 6

Legfelsõ Bíróság: 6

Fellebviteli bíróságok: 6

Kentucky Nem-pártos választás
Legfelsõ Bíróság: 8

Fellebviteli bíróságok: 8

Legfelsõ Bíróság: 8

Fellebviteli bíróságok: 8

Lousiana Pártos választás
Legfelsõ Bíróság: 10

Fellebviteli bíróságok: 10

Legfelsõ Bíróság: 10

Fellebviteli bíróságok: 10

Maryland
Jelölõbizottság segítsé-
gével lebonyolított ér-
dem alapú kinevezés

Fellebviteli bíróságok: A
kinevezéstõl számított
egy év utáni elsõ általá-
nos választásokig

Legfelsõ Bíróság: 10

Fellebviteli bíróságok: 10

Mississippi Nem-pártos választás
Legfelsõ Bíróság: 8

Fellebviteli bíróságok: 8

Legfelsõ Bíróság: 8

Fellebviteli bíróságok: 8

Missouri
Jelölõbizottság segítsé-
gével lebonyolított ér-
dem alapú kinevezés

Legfelsõ Bíróság:1

Fellebviteli bíróságok: 1

Legfelsõ Bíróság: 12

Fellebviteli bíróságok: 12

Észak-Karoli-
na

Nem-pártos választás
Legfelsõ Bíróság: 8

Fellebviteli bíróságok: 8

Legfelsõ Bíróság: 8

Fellebviteli bíróságok: 8

Oklahoma
Jelölõbizottság segítsé-
gével lebonyolított ér-
dem alapú kinevezés

Legfelsõ Bíróság: 1

Fellebviteli bíróságok: 1

Legfelsõ Bíróság: 6

Fellebviteli bíróságok: 6

Dél-Karolina
Törvényhozás általi vá-
lasztás, jelölõbizottság
közremûködése nélkül

Legfelsõ Bíróság: 10

Fellebviteli bíróságok: 6

Legfelsõ Bíróság: 10

Fellebviteli bíróságok: 6
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Tenessee
Jelölõbizottság segítsé-
gével lebonyolított ér-
dem alapú kinevezés

Legfelsõ Bíróság és a

fellebviteli bíróságok: A
legközelebbi kétévente
rendezett általános vá-
lasztásokig

Legfelsõ Bíróság: 9

Fellebviteli bíróságok: 9

Texas Pártos választás
Legfelsõ Bíróság: 6

Fellebviteli bíróságok: 6

Legfelsõ Bíróság: 6

Fellebviteli bíróságok: 6

Virginia
Törvényhozás általi vá-
lasztás, jelölõbizottság
közremûködése nélkül

Legfelsõ Bíróság: 12

Fellebviteli bíróságok: 8

Legfelsõ Bíróság:12

Fellebviteli bíróságok: 8

Nyugat-
Virginia

Pártos választás
Legfelsõ Bíróság: 12
Nincs más fellebbviteli
bíróság

Legfelsõ Bíróság: 12

3.2.2.Érdem alapú kiválasztási rendszer. „A missouri terv”

Amennyiben a tagállami bírák kiválasztásának történetét vizsgáljuk, megle-
hetõsen jól elválasztható három korszakról beszélhetünk. A kezdeti kormányzati
kinevezési gyakorlatot váltotta fel nagyon sok államban a nép által közvetlenül
választható bírák rendszere, miután a bírói függetlenség szempontjából proble-
matikusnak tartották a szimpla kormányzati hatalom érvényesülését. A más
módon, ám természetébõl fakadóan átpolitizált, és egyre nagyobb kampány finan-
szírozást igénylõ választási rendszer ismét komoly táborát alakította ki a kritiku-
soknak, akik a szakmai szempontok háttérbe szorulásaként, és a bírói kar presztí-
zsének csökkenéseként értékelték a közvetlen választást. 143

Roscoe Pound és Albert Kales alapították meg Az Amerikai Igazságszolgálta-
tási Társaságot, mely kifejezetten az igazságügy reformok elõkészítését tûzte ki
célul. Albert Kales a bírák választási rendszerét rendszeresen kritizálta amiatt,
hogy a politikai pártok részvétele miatt a választók valójában csak arról dönthet-
nek, hogy melyik politikai alakulatot preferálják. A nem pártos választások véle-
ménye szerint egyáltalán nem oldják meg ezt a problémát, mert az általa poli-
tokratáknak nevezett pártvezérek befolyása itt is erõs, másrészt a választók
ismerete a jelölt szakmai képességeirõl korlátozott. Javaslata szerint egy szakem-
berekbõl álló grémiumnak kellene a bíró jelöltekrõl listát készítenie, akik közül az
adott tagállam legfelsõbb bíróságának elnöke választhatná ki a megfelelõ jelöltet.
Ezt az érvelést 1920-ban Az Amerikai Igazságszolgáltatási Társaság elfogadta,
majd késõbb 1937-ben az Amerikai Jogász Szövetség144 is magáévá tette. Végül
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elsõként 1940-ben Missouri államban fogadták el azt a bírói kiválasztási rend-
szert, mely az érdem alapú elemek erõsítését tûzte ki célul egy laikusokból és jo-
gászokból álló testület beiktatásával. Kales eredeti javaslata a lényeget illetõen
annyiban módosult, hogy a Legfelsõbb Bíróság elnöke helyett a végsõ döntést a
kormányzó hozza meg.

Az érdem alapú kiválasztási metódus tagállamról tagállamra való terjedése és
a kontinentális jogrendszerekben elszaporodó Igazságszolgáltatási Tanácsok bí-
rói kiválasztásra vonatkozó mûködése közötti hasonlóságokat nehéz lenne nem
észrevenni. Mindkét testület által végzett kiválasztási rendszer azt a törekvést tük-
rözi, hogy a bírák kiválasztásának folyamatát annak politikai töltetétõl minél job-
ban meg kell fosztani a hatalmi ágak elválasztása és a lehetõ legpártatlanabb bírói
kar elérése érdekében, akár a korporatív elemek felerõsödése árán is.145 Ez a
szempont ma is sokszor jut szerephez, amikor az érdem alapú kiválasztást támad-
ják. Az a tipikus ellenérv, hogy elzárt szobákban születnek döntések a jelöltek sze-
mélyérõl, persze nehezen feledtetheti el azt, hogy az Egyesült Államokban alkal-
mazott, és fent vázolt kiválasztási eljárások egyike sem mentes a zárt szobákban
néhány személy által meghozott, és az eljárás végkimenetelét alapvetõen megha-
tározó döntésektõl.146

A kérdés az, hogy létezhet-e olyan megoldás, mely a politikai elemek mellett a
korporatív jellegû veszélyeket is minimalizálni képes?

3. Az érdem alapú, objektív rendszer kísérlete. A francia minta

A kontinentális jogrendszerek Európában az elmúlt évszázadban többek kö-
zött azzal voltak elfoglalva az igazságszolgáltatás vonatkozásában, hogy a tör-
vényhozó, végrehajtó és bírói hatalom közötti szálakat a független és pártatlan
igazságszolgáltatásra hivatkozással fokozatosan gyengítsék. E törekvés legfonto-
sabb intézményi biztosítékává a mára már a legtöbb országban bírói többségû
igazságszolgáltatási tanácsok váltak, melyek az igazságszolgáltatás igazgatásával
kapcsolatos feladatokat részben vagy egészben magukra vállalták. E feladatok kö-
zül témánk szempontjából a bírák kiválasztási módja kap különös jelentõséget,
ami a többnyire karrier bírósági rendszereket mûködtetõ kontinentális jogrend-
szerek esetében is lényeges kérdés. Nem mindegy ugyanis, hogy a bírói (avagy a
franciák esetében a bírákat és ügyészeket tömörítõ magisztrátusi) tevékenységet
választók rekrutációja milyen szempontok alapján történik. Az sem lényegtelen,
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hogy a bírói tanácsok a különbözõ kontinentális országokban milyen mértékû ha-
talomra tettek szert.

Talán legmesszebbre e tekintetben Spanyolország ment el, ahol a bírói kineve-
zéstõl kezdve a fegyelmi felelõsségre vonásig mindent a kizárólag a bírók által
maguk közül választott bírókból álló igazságszolgáltatási Tanács dönthetett el, és
e tevékenységükbe más hatalmi ág semmilyen beleszólással nem rendelkezett. E
korporativizmus veszélyét magában rejtõ rendszer korrekciójára 1985-ben került
sor, melynek során a Tanács tagjainak megválasztását kivették a bírói kar kezébõl.
Azóta a Képviselõház jelöli a tagokat háromötödös többséggel, akiket a király ne-
vez ki.147 Ez újra megteremtette a Tanács és a törvényhozás közötti kapcsolatot,
de oly módon, hogy az igazságszolgáltatás politikai befolyásolásának esélyét a
minõsített többség biztosításával minimalizálták. Ráadásul 2001-ben az úgyneve-
zett igazságügyi paktum (Pacto de la Justicia) keretében a bírák jelölését oly mó-
don változtatták meg, hogy a jelöltlista kialakításában a bírói szakmai szervezetek
szerepét növelték meg.148

Ugyancsak korán létrehozta igazságszolgáltatási tanácsát Franciaország, mely
mára egy több szempontból is sajátos igazságszolgáltató rendszer központi intéz-
ményévé vált annak ellenére, hogy a végrehajtó hatalom mindmáig megõrzött bi-
zonyos jogosítványokat a bíróságok igazgatása területén.149

Az utóbbi években a bíróságokkal kapcsolatos elégedetlenség a francia bírósá-
gi szervezetet sem hagyta érintetlenül. Amint a belga igazságszolgáltatási refor-
mot egy konkrét büntetõüggyel kapcsolatos botrány (Dutroux ügy)150 idézte elõ,
úgy a franciáknál is egy a belga ügyre még nevében is kísértetiesen hasonlító, csak
éppen ellenkezõ végkimenetelû büntetõeljárás okozta, hogy a politikusok egy mû-
ködõ rendszerhez hozzányúljanak. A belgák esetében az igazságszolgáltatás hibái
miatt folytathatta tevékenységét hosszú idõn át egy pedofil gyilkos, míg a 21. szá-
zad elsõ éveinek francia igazságszolgáltatását beárnyékoló Outreau ügyben ártat-
lanul ítéltek el több személyt pedofília vádjával, akik közül az egyik a börtönben
öngyilkosságot követett el.

Az ebbõl következõ, és 2005-tõl az évtized végéig tartó reform számos eleme
közül egy fontos változtatás a legfelsõbb Igazságszolgáltatási Tanács átalakítása
volt, melynél egyértelmûen érzékelhetõ az egyensúlyozási szándék a független-
ség biztosítása és a korporativizmus veszélye között. A bírói önigazgatásnak is tu-
lajdonított igazságszolgáltatási defektusokra már korábbi ügyek is felhívták a fi-
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gyelmet, amikor bírói korrupciós ügyek kapcsán mondott csõdöt a kritikák szerint
a bírák önellenõrzõ rendszere.151

A reform hatására megszûnt az a korábban sokat kritizált helyzet, hogy a vég-
rehajtó hatalom fejének számító Köztársasági Elnök vezetné a Tanácsot, aki nem
mellesleg a bírói hatalom legfõbb védelmezõjeként jelenik meg az alkotmányban.
(aminek kapcsán elhíresült Carcassonne professzor mondása, hogy ez olyan,
mintha azt deklarálnánk, hogy a farkas garantálja a juhistálló biztonságát.). Nem
tagja a továbbiakban a Tanácsnak az Igazságügy miniszter sem, ám a fegyelmi
ügyeken kívül minden más ügy tárgyalásánál jelen lehet. E függetlenséget erõsítõ
változások mellett152 azonban a Tanács átalakítása a bírói többség megszûnését
eredményezte annak ellenére, hogy az Outreau ügy kivizsgálására alakult bizott-
ság eredeti javaslata azonos számú bíróról és külsõs tagról szólt. A tanácsot a re-
form olyan „külsõs” tagok számának növelésével erõsíti meg, akik nem tartoznak
sem a törvényhozó, sem a végrehajtó, sem az igazságszolgáltató hatalomhoz (pl.
jogász professzorok), akiknek jelölésén viszont a jelentõs politikai szereplõk
(Köztársasági elnök, Szenátus elnöke, Nemzetgyûlés elnöke) osztoznak. E legin-
kább Sarkozy elnök nevéhez fûzõdõ folyamat láthatóan reflektál az igazságszol-
gáltatási tanácsok mûködésével kapcsolatos szakirodalmi kritikákra, és politikai
önmegtartóztatás mellett kíván erõsebb kontrollt biztosítani a bírói hatalom felett.

Jóllehet még nem telt el kellõ idõ ahhoz, hogy megalapozott véleményt lehes-
sen formálni a változások hatásairól, annyi elmondható, hogy a szabályozás szint-
jén pozitív elmozdulásként értékelhetõ a reform folyamat, mellyel a korábbinál
megfelelõbb megoldást sikerült találni az igazságszolgáltatás függetlenségének
biztosítása és a bírói szervezet külsõ kontrollja érdekében. Mondjuk ezt annak el-
lenére, hogy a bírói többség megszüntetése látszólag a bíróságok szervezeti füg-
getlenségét gyengítik, és bizonyos tekintetben még a bírákra vonatkozó Európai
Karta ajánlásainak is ellentmond. Azt gondoljuk azonban, hogy a testület nem
bíró tagjainak kiválasztási módja garanciát jelenthet a testület politikailag ki-
egyensúlyozott összetételére.

Ráadásul a bírói kar feltöltésének, és a bírák elõmenetelének általános módja,
mely követendõ mintát adott az utóbbi évtizedekben az egyes európai orsz-
ágoknak, a Tanács tényleges szerepét elsõsorban a bírói hierarchia csúcsán lévõk
kinevezésére korlátozza továbbra is. Az is említést érdemel, hogy a végrehajtó és
igazságszolgáltató hatalom közötti káros, pártatlanságot sértõ kinevezési és ese-
tenként konkrét ügyeket befolyásoló gyakorlatot a reform elõtt sem az ítélõ bírók
(magistrat du siege) miatt kritizálták.153 Inkább az ügyészek (magistrat du par-
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quet), közülük is a magasabb beosztásúak kinevezési módját tekintették sokan el-
fogadhatatlannak, melynél az Igazságszolgáltatási Tanács véleménye, az ítélõ bí-
rák helyzetével ellentétben, továbbra sem köti a végrehajtó hatalmat, jóllehet
a reform az Igazságszolgáltatási Tanács szerepét az ügyészi posztok betöltése
kapcsán is bõvítette. (Ugyancsak hasonló kritika érheti a külön rendbe tömörülõ
közigazgatási bírók kinevezését, mert esetükben az elkülönült Legfelsõbb igaz-
ságszolgáltatási tanács csupán nem kötelezõ véleménynyilvánítási joggal rendel-
kezik)

A fenti, Legfelsõbb Igazságszolgáltatási Tanácsra vonatkozó fejleményeket
leginkább annak érzékeltetése miatt mutattuk be, hogy egy kontinentális, karrier
bírósági rendszerben is szinte folyamatos korrekciós kísérletek történnek az igaz-
ságszolgáltatás igazgatásának területén leginkább a hatékonyság, függetlenség,
társadalmi kontroll gyakran nehezen összeegyeztethetõ szorításában.154 Termé-
szetesen e korrekciós kísérletek közvetve vagy közvetlenül, de befolyásolhatják a
bírák kiválasztásának gyakorlatát.

A francia helyzet azonban témánk szempontjából nem a reformok miatt érde-
kes elsõsorban. Sokkal inkább egy olyan, látszólag technikai megoldás miatt, amit
már jóval a reform elõtt, az ötvenes években alkalmazni kezdtek a bírói kar feltöl-
tése területén, és ami a bírói tisztség és a politika összefüggése kapcsán különös fi-
gyelemre tarthat számot.

A francia államigazgatásra, és szinte minden, állami forrásból mûködõ intéz-
ményre jellemzõ az, hogy az állások betöltésénél az esélyegyenlõségre alapozott
embert próbáló vizsgák elé állítják a jelentkezõket. Sok európai országban szinte
elképzelhetetlennek tartanák például azt, hogy egy már szakmai karriert befutó
egyetemi oktatónak a professzori állásért szinte kisiskolás módon írásbeli és szó-
beli vizsgákat kelljen teljesítenie, és megküzdenie a versenytársakkal. Francia-
országban azonban olyan kiterjedt a különbözõ vizsgák rendszere (concours),
hogy inkább az számít kivételnek, ha valamilyen poszt betöltésénél nem kerül
ilyenre sor.

A karrier bírósági rendszereken belül fokozatosan terjedõ versenyvizsgák út-
törõjének számító Franciaországban már 1958 óta mûködik az a magisztrátus (bí-
ró-ügyész) képzõ akadémia, mely a versenyvizsgák kidolgozásával egy érdem
alapú, objektivitásra törekvõ felvételi rendszer segítségével biztosítja a rendes bí-
rói kar jelentõs részének utánpótlását.155 Ennek különlegessége, hogy a szelekció
lényegi része nem a diploma megszerzését követõen történik, hanem az ország
egyetlen helyén, Bordeaux-ban mûködõ bíróképzõ intézményben. A jelentkezõk
közül egy precízen kidolgozott, írásbeli és szóbeli részbõl álló, általános mûvelt-
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ségi és jogi szakmai feladatokból álló vizsga segítségével veszik fel sokszoros túl-
jelentkezés mellett azokat a diplomásokat, akiket a magisztrátusi tevékenység el-
sajátítására alkalmasnak ítélnek. A felvételi vizsga objektivitására nagy hangsúlyt
helyezõ gyakorlat eredménye az, hogy a szelekció ezen formája úgy képes mini-
malizálni a kapcsolati tõke, vagy a politikai befolyás jelentõségét, hogy eközben a
jelöltek szakmai felkészülésre való alkalmasságát is biztosítani képes. (A szemé-
lyi összetételében változó felvételi bizottságban helyet kap a Kasszációs Bíróság
magas beosztású bírája, az Államtanács egy tagja, egy jogász professzor, négy
magisztrátus, egy ügyvéd, egy pszichológus, egy rekrutációs szakértõ, és egy to-
vábbi külsõs, a vizsga tárgyához kapcsolódó szakember) A felvételizõk közül az
alkalmassági tesztekkel, jogesetmegoldó feladatokkal, a szakmai tárgyi tudás,
vagy a nyelvtudás mérésével igyekeznek kiszûrni azokat, akik a bírói vagy ügyé-
szi tevékenységhez szükséges képességekkel nem rendelkeznek. Persze nem csu-
pán a belépésnél van a teljesítménynek jelentõsége. A képzés során nyújtott telje-
sítmény, és az így kialakuló évfolyam rangsor határozza meg azt, hogy a felkínált
állások közül ki melyiket választhatja.

A magisztrátus képzõ iskolába nem csak a friss diplomások jelentkezhetnek.
Három típusú felvételi vizsgát különböztetnek meg a jelentkezõk korától és elõ-
képzettségétõl függõen,156 a felvehetõ hallgatók egy kisebbik része pedig ver-
senyvizsga nélkül is felvehetõ.157 Ez utóbbira azonban csak akkor kerülhet sor, ha
megfelelõ jogászi szakmai teljesítmény áll a jelölt háta mögött.158 A felvételrõl a
bírói kar „Elõmeneteli Bizottsága” dönt, mely testület a legmagasabb bírói-ügyé-
szi posztok kivételével (ami a Legfelsõbb Igazságszolgáltatási Tanács kompeten-
ciája) minden egyéb bírói-ügyészi elõmeneteli kérdésben határoz. E testület 20
tagja közül az Igazságügyi minisztériumnak mindössze két képviselõje van (pozí-
ciójuk miatt egyébként õk maguk is magisztrátusok), a többi 18 tag az igazság-
szolgáltatás különbözõ szintjeit képviseli tisztsége vagy a magisztrátus kollégák
bizalma, választása alapján. Ám nem csak a minimális minisztériumi képviselet
biztosítja a rekrutáció politika mentességét. A választott tagok között nagy szám-
ban szereznek helyeket az elsõ, és legjelentõsebb bírói érdekvédelmi szövetség
képviselõi (jelenleg 70 százalékban), akik következetesen politikamentes tevé-
kenységet hirdetnek, és akik tudatosan ügyelnek arra, hogy a jelöltek felvételénél
csakis a szakmai szempontok érvényesüljenek.
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E jelentõs (bár a Legfelsõbb Igazságszolgáltatási Tanácsnál jóval kevésbé is-
mert) testület a magisztrátus iskolába való felvétel mellett a magisztrátusi rendbe
való közvetlen felvételrõl is dönthet. Ez a lehetõség biztosítja a szakmák közötti
átjárást, illetve azt, hogy az idõsebb, tapasztalatokkal rendelkezõ ügyvédeknek,
közigazgatásban dolgozó jogászoknak, vagy jogász professzoroknak is lehetõsé-
ge nyíljon arra, hogy egy bírói vagy ügyészi pozíciót megpályázzanak. Ugyan-
csak ez a módja annak, hogy egyes laikus bírói, vagy határozott idejû magisztrátu-
si poszt betöltésre kerüljön.159

Konklúzió

Roger Perrot fogalmaz úgy az igazságszolgáltatás intézményeirõl írt munkájá-
ban, hogy amennyiben a jogászi technikának tulajdonítunk nagy jelentõséget, ak-
kor versenyvizsgával választjuk ki a bírákat. Ha olyan bírákat keresünk, akik ko-
moly gyakorlattal rendelkeznek jogi problémák megoldásában, akkor azok közül
válogatunk, aki jogászi szakmai múlttal rendelkeznek valamilyen más jogi terüle-
ten. Amennyiben pedig azt gondoljuk, hogy a felelõsségre vonhatóság többet
nyom a latba, mint a jogászi szakismeret, akkor teret kell biztosítanunk a bírák nép
általi választásának.160 A kérdés csupán az, hogy kitõl várjuk, hogy ezt vagy azt
gondoljon errõl a kérdésrõl, hiszen a kérdésben közvetlenül érintett gyakorló jo-
gászok, a törvényhozásban, vagy a kormányzatban helyet foglaló pártpolitikusok
véleménye rendre eltér a kérdést személyes érdekek nélkül elemzõ szakemberek-
tõl, akik persze ugyancsak nem egységesek minden tekintetben.

Láthatóan továbbra is útkeresés folyik a világ nagy jogrendszereiben, és a bí-
rák kiválasztására vonatkozó felfogások, a kiválasztás konkrét menetével kapcso-
latos technikai megoldások száma nem csökkent. Mégis, ha valamilyen tendenci-
át kell keresnünk az elmúlt fél évszázad eseményeiben, akkor elég egyértelmû
megállapítást tehetünk. Láthatóan mind a common law, mind a római-germán
jogcsalád jogrendszereiben a kiválasztás érdem alapú elemei erõsödtek, és a szak-
értelem, hozzáértés, a bírói pozícióra való alkalmasság megítélésének pártatlansá-
gát kívánták ilyen vagy olyan formában erõsíteni az egyes országok. Az adott tár-
sadalom politikai berendezkedése, demokrácia felfogása, jogi kultúrája, vagy a
kapcsolati tõke érvényesítésének kultúrája természetesen korlátot és irányt sza-
bott e fejlõdés milyenségének, ám amint a fent elemzett mintaadó jogrendszerek
példájából is láttuk, egyfajta konvergencia ezen a téren jogcsaládoktól függetlenül
megfigyelhetõ.

E folyamat – a jogrendszerek sajátosságaitól független – mozgatórugóinak
megértésénél nem hagyható figyelmen kívül annak a globális alkotmányjogi fel-
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fogásnak a terjedése sem, mely a huszadik század közepétõl a bírói függetlenség
illetve a tisztességes eljárás fogalmát egyre kiterjesztõbb módon értelmezi.

Az elmúlt évtizedek – fõleg a kontinentális jogrendszerekben – a bírói szerve-
zeti függetlenség megteremtésének jegyében teltek, ami a bíróságok igazgatását
többé vagy kevésbé kivette más hatalmi ágak kezébõl, és a bírákra bízta többek
között a bírói utánpótlás, a bírói elõmenetel vagy a bírák fegyelmi felelõsségre vo-
násának kérdését. Ez azonban mára felerõsítette a korporativizmus veszélyére vo-
natkozó kritikákat, melyek egy társadalmi kontrolltól elzárt önellenõrzõ szervezet
diszfunkcióira figyelmeztetnek.161 E kihívásra az utóbbi idõben a franciák igye-
keztek választ találni, és meglátásunk szerint egy mérsékelt, a bírói szervezeti füg-
getlenséget tiszteletben tartó válasszal próbálták kifogni a szelet a vitorlából. Bi-
zonyították, hogy nem kell az utóbbi évtizedek pozitív, a bírói függetlenséget
erõsítõ fejleményeit kidobni csupán azért, mert az igazságszolgáltatás hatékony-
ságát, önellenõrzésre képességét akár jogos, akár populista kritika éri.

A common law jogrendszerek közül a az Egyesült Királyság is új útra lépett a
bírák esetleges kormányzati, pártpolitikai befolyástól mentes kiválasztása érdeké-
ben. Itt nem egy átpolitizált bírói kar elleni támadás, sokkal inkább az elméleti tá-
madhatósággal szembeni védekezés, és az európai standardok indukáltak válto-
zást.

Az Egyesült Államokban is komoly elmozdulásnak lehetünk tanúi, hiszen a bí-
rák szelekciójánál látványosan megnõtt a szakmai szempontok szerepe. Ám az
európaitól gyökeresen eltérõ, az igazságszolgáltatást továbbra sem a neutralitás
látszatával felruházni kívánó ideológia, illetve a bírói legitimitást közvetlen vá-
lasztással legitimálni engedõ elmélet továbbra is a pártpolitikai csatározások tere-
peként õrzi meg az igazságszolgáltatást.

A magunk részérõl amellett érvelünk elemzésünk végén is, hogy a 21. század
igazságszolgáltatását az legitimálja leginkább, ha a társadalom mély meggyõzõ-
désévé válik, hogy a bíróságokat döntéseik meghozatalánál nem befolyásolja a
politikai pártokhoz, kormányzathoz, lobbi csoportokhoz, bírósági vezetõkhöz,
választókhoz fûzõdõ viszony, hanem csupán a jogi szaktudás, és a bírói igazságér-
zet. Ennek eléréséhez pedig egyelõre nem vezethet más, mint a bírói rekrutációra
kidolgozott, a lehetõ legobjektívebb, érdem alapú szelekciós mechanizmus, mely
ha nem is tökéletesen, de egyszerre képes minimalizálni a szervezeten kívülrõl és
belülrõl érkezõ negatív impulzusokat. Persze csak akkor, ha a bírói függetlenség
védelmére kitalált más eszközök is ebbe az irányba hatnak
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III.
AZ ÜGYELOSZTÁSI AUTOMATIZMUS,

MINT A BÍRÓI FÜGGETLENSÉG MODERN GARANCIÁJA

Bármilyen módon történik a szakbírák rekrutációja az egyes jogcsaládokban,
jogrendszerekben, egy dolog egészen biztosan változatlan marad. A kiválasztott
bírák személyiségében rejlõ különbözõségek sehol sem tûnnek el. Az egyes bírák
között felfogásbeli, ideológiai, attitûdbeli különbségek mindaddig mutatkozni
fognak, amíg emberek végzik az igazságszolgáltatást. Ezek a különbségek azok,
melyek eltérõ ítélethez vezetnek ugyanazon törvényi és tényállásbeli feltételek
mellett. Lehet persze az emberi tényezõ szerepét túlhangsúlyozni. Sokak szerint a
jogi realizmus ezt teszi, mint ahogy mások szerint egyes jogpozitivista irányzatok
elbagatellizálják e kérdés jelentõségét. Ám azt a tényt, hogy a bíró személyisége
szerepet játszik az ítélet meghozatalánál, naivitás lenne tagadni.

Ebbõl a nehezen cáfolható közhelybõl kiindulva érdemes megvizsgálni a tör-
vényes bíróhoz való jog, pontosabban az abból levezethetõ, bíróságon belüli szig-
nálási automatizmus elvét a mintaadó jogrendszerekben. Amennyiben a bírák fel-
fogásbeli különbségei ítéleteikbõl, vagy más forrásból a bírósági vezetõk, netán a
kormányzat, vagy a politikai pártok számára ismertté válnak, nem sok fantáziára
van szükség ahhoz, hogy az ebbõl adódó visszaélési lehetõségekre következtes-
sünk. A bírói hatalom és az egyes bírák befolyásolásának megakadályozását szol-
gálja az egyre intenzívebb követelés, hogy a bíróságokra kerülõ ügyek szignálásá-
nál, konkrét bíróhoz, vagy bírói tanácshoz juttatásánál se érvényesülhessenek
személyes szempontok, és a kormányzat, vagy más külsõ, netán belsõ erõk ne ér-
hessék el azt, hogy a politikai szempontból fontos ügyek a számukra „megfelelõ”
bírákhoz kerüljenek. Amennyiben az ügyek elosztása a kormányzattal költségve-
tési kérdésekben alkudozni kényszerülõ, netán a kinevezésük ügyében más hatal-
mi ágak képviselõitõl függõ bírósági vezetõk kompetenciájába tartozik, az leg-
alábbis bizalmatlanságra adhat okot. Ennek kiküszöbölését szolgálja az egyre
több helyen alkalmazott elosztási automatizmus, mely véletlenszerûvé teszi, hogy
egy adott ügyet melyik bíró, vagy bírói tanács döntheti el.162 Ez a törvényes bíró-
hoz való jog elvébe tartozó, az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosító ténye-
zõnek kezd számítani, melynek alkotmányba foglalására is van példa.163

Ehelyütt nem elemezzük azt a kérdést, hogy a különbözõ mintaadó jogrend-
szerek miként viszonyulnak a hatásköri és illetékességi szabályokhoz, azok áttö-
réséhez, amit a szakirodalom külsõ ügyelosztásként tárgyal. Jóllehet Magyaror-
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szágon ezen a területen történtek az elmúlt években hatékonysági szempontú, ám
a törvényes bíróhoz való jog érvényesülését megkérdõjelezõ reformok, mi úgy
gondoljuk, hogy egy bíróságon belüli automatikus szignálási rendszer akár egy
ilyen változás esetén is a pártatlanság hatékony védelmét, és ami legalább ennyire
fontos, annak látszatát is nyújthatja. Érdekes módon azonban ez a Magyarorszá-
gon, a 90-es években még kormányprogrammá is emelt téma mára lekerült a terí-
tékrõl, és ennek hiánya a magyar igazságszolgáltatás 2011-es megreformálása
kapcsán sem szerepelt hangsúlyosan a kritikai észrevételek között.

Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy a konkrét ügyben ítélkezõ tör-
vényes bíró kijelölésének automatizmuson nyugvó módja a jogállami igazság-
szolgáltatás fontos feltétele napjainkban, míg ennek hiánya bizonyos szervezeti
feltételek, és törékeny politikai, jogi kultúra mellett az igazságszolgáltatás függet-
lensége sérelmének nem csupán elméleti, hanem nagyon is konkrét lehetõségét te-
remti meg. Különösen fontosnak tartjuk ezen elv maximális érvényesülését ott,
ahol az igazságszolgáltatás pártatlanságával, függetlenségével kapcsolatban je-
lentõs kétségek mérhetõek a társadalomban.

Az jól látható, hogy a szignálási automatizmus útjában a legtöbb ellenérv in-
kább csak a jogalkotó, vagy a bírósági vezetõk kifogását jelenti, hiszen egészen el-
térõ bírósági szervezetrendszer és jogi kultúra mellett (amire jó példa a német,
olasz, vagy akár az Egyesült Államok példájának összehasonlítása) kiválóan
mûködik a diszkrecionális döntést lényegében kizáró szignálás. Nyilvánvaló,
hogy Dániában, ahol a bírák egyáltalán nem specializálódnak, és ugyanazon
bíró a legváltozatosabb büntetõ és polgári jogi ügyeket tárgyalja, egyszerûbb a vé-
letlenszerû, ma már általában számítógép segítségével végzett ügyelosztás.164

Ugyanakkor a nagyfokú specializációt felmutatót német vagy olasz bíróságokon
is általános megelégedettség mellett mûködik az automatikus szignálás. A bírák
megelégedettségét persze nem elsõsorban a pártatlansági szempontok befolyásol-
ják, hanem leginkább az, hogy a véletlenszerûség nem teremt alkalmat a bírósági
vezetõk esetleges kivételezõ, egyeseket jobban, másokat kevésbé leterhelõ dönté-
séhez, ami vezetõi szignálás esetén elõfordulhat.

Természetesen senki sem állíthatja, hogy ahol nincs kötelezõen elõírva az al-
kotmányban, vagy a bírósági szervezeti törvényben, hogy a törvényes bíróhoz
való jog kötelezõ tartalmi eleme az elõre meghatározott, és véletlenszerûségi ele-
met tartalmazó szignálási rendszer, ott szükségszerûen manipulatív szignálási
gyakorlat bontakozik ki, és hogy a külsõ, vagy belsõ befolyásolási kísérletek-
nek feltételenül nagyobb tere lenne. Ami állítható, hogy a pártatlanság sérelmének
látszata bizonnyal erõteljesebben merülhet fel az igazságszolgáltatás vonatko-
zásában.
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A törvényes bíróhoz való jog elsõ megfogalmazójának számító Franciaország-
ban például továbbra is a bírósági vezetõk diszkrecionális joga az ügyelosztásban
való döntés, ám a francia igazságszolgáltatás számos reformjának eredményei, a
bírák és bírósági vezetõk kiválasztásának módja, és az egyéni vagy szervezeti bí-
rói függetlenség jelentõs garanciái miatt ma mégsem érzékelhetõ olyan nyomás a
politikusok, ügyfelek, vagy a sajtó részérõl, mely az automatikus szignálás azon-
nali kötelezõ bevezetését indokolná.165 A gyakorlat számos esetben felül is írja a
jogszabályi lehetõségeket. A bírósági elnökök hiába rendelkeznek azzal a joggal,
hogy bármilyen ügyben bármelyik tanácsban elnökölhetnek, „lecserélve”, vagy
helyettesítve a kijelölt elnököt, ám e hatalommal csak kivételesen, és kényszerû
helyzetben élnek a bírósági vezetõk. Ugyanakkor egy már kiszignált ügyet akár a
bíró kérésére, akár elnöki döntéssel bármikor elvehetnek a bírák referendájából.
Ez a Németországban elképzelhetetlen egyszemélyi vezetõi hatalom a rendes bí-
róságokon ráadásul közvetlen testületi kontroll nélkül mûködik, ám mégsem ger-
jeszt indulatokat a francia társadalomban, hiszen komoly visszaélésekre az utóbbi
években nem került sor ezen a területen. Persze hozzá kell tenni, hogy a bírósági
vezetõk saját meggyõzõdésük alapján sok helyen alkalmaznak olyan ügyelosztási
tervet,166 melyben véletlenszerûségi elemek keverednek a személyi döntések-
kel.167

Az alábbiakban képet kívánunk adni néhány mintaadó, vagy jelentõs jogrend-
szer automatikus szignálási gyakorlatáról, mely véleményünk szerint a törvényes
bíróhoz való jog általános fogalmát tényleges tartalommal megtöltõ ügykezelési
módszert, és követendõ megoldást kínálhat más jogrendszerek igazságszolgálta-
tásának.

1. A német gyakorlat

Szinte minden, a törvényes bíróhoz való jog elvét elemzõ tanulmány azzal kez-
dõdik, hogy az elv maga az 1791-es francia alkotmányban gyökerezik, amit a né-
met államok többsége késõbb átvett. Az eredetileg a végrehajtó hatalom korláto-
zását szolgáló elv fokozatosan a törvényhozás korlátjaként, majd késõbb az
igazságszolgáltatás önkorlátozása céljából is szerephez jut.168 Az elv német terü-
leten való kiterjesztõ értelmezéséhez, mint sok más jogintézmény esetében, min-
denekelõtt a hitleri igazságszolgáltatás okozta sokk vezetett. A weimari alkot-
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mány ugyan szinte szóról szóra a mai alkotmányhoz hasonló módon tartalmazta a
törvényes bíróhoz való jog elvét, ám nem kötötte a különbíróságok felállítását tör-
vényhez. Ez pedig a hitleri Németországban azt eredményezte, hogy egyre szapo-
rodó különbíróságok segítségével üldözhették a nemzetiszocializmus ellenségeit.

A mai német, a törvényes bíróhoz való jog elvét kiterjesztõ módon értelmezõ
gyakorlat (a rendkívüli bíróságokat tiltó alkotmányos kitétel mellett) erre a fájó
történelmi tapasztalatra is reflektálva próbálja megakadályozni, hogy törvényho-
zói, kormányzati, vagy akár bírói igazgatási önkény beleszólhasson abba, hogy az
állampolgárok ügyében melyik bíróság, melyik bíró, vagy milyen összetételû bí-
rói tanács ítélkezhessen.

A törvényes bíróhoz való jog követelményének kibomlása voltaképpen az em-
beri bizonytalansági tényezõ felszámolási kísérleteként írható le. Az mindenki
számára egyértelmû, hogy az elvnek tökéletesen egy olyan hatásköri, illetékessé-
gi, szignálásra vonatkozó szabályozási rendszer felelne meg, ahol a konkrét ügy-
ben eljáró bíró személye, vagy a konkrét személyekbõl álló bírói tanács a hatályos
törvényekbõl, az arra épülõ más szabályokból egyéni döntés nélkül elõre megha-
tározottan kiolvasható lenne. Ennek megvalósíthatóságát azonban más, az igaz-
ságszolgáltatásra vonatkozó elvek, mint az igazságszolgáltatás mûködõképessé-
ge, hatékonysága akadályozzák, melyre a német alkotmánybíróságnak is
tekintettel kellett lennie.

Ezzel kapcsolatos alkotmánybírósági „engedményt” már a látszólag gond nél-
kül elõre meghatározható hatásköri szabályok vonatkozásában, az un. „mozgó ha-
táskör” kapcsán is találunk. Az ügyészek bizonyos bûncselekményeknél az ügy
különleges jellegére tekintettel dönthetnek arról, hogy alacsonyabb vagy maga-
sabb szintû bíróságnál emeljenek vádat. Az alkotmánybíróság szerint ez nem je-
lenti a törvényes bíró elvének sérelmét, mert a szabályozás azonos súlyú más jog-
elvek megvalósulása érdekében történt.169

Ugyancsak találunk más apró engedményeket az elõre meghatározottság elve
alól, melyek a törvényes bíróhoz való jogot nem sértik. Így pl. az egyszer már
adott formában összeülõ bírói tanács az 1 évre szóló ügyelosztási tervben megje-
lölt idõn túl is eljárhat egy olyan ügyben, mely már egyszer hozzá került.170

Mindazonáltal elmondható, hogy a törvényes bíróhoz való jog elvét a német
jogrendszer kivételesen szigorúan értelmezi, és ennek jogi megjelenési formája az
un. ügyelosztási terv, mely a bíróságra érkezõ ügyeket egyfajta automatizmus
alapján rendeli az egyes bírákhoz, bírói tanácsokhoz.

Az elõre meghatározottság elve mellett más, az ügyelosztást meghatározó elv
stabilizálódott, és nyert – mindenekelõtt a szövetségi legfelsõbb bírósági illetve
alkotmánybírósági értelmezésen keresztül – gyakorlati jelentõséget az elmúlt év-
tizedekben. A teljesség elve alapján az automatizmusnak minden bíróra ki kell
terjednie, és minden típusú ügyet le kell fedni. Az absztraktság elve szerint az
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ügyelosztási tervet általános módon kell megalkotni úgy, hogy abból egyedi dön-
tés nélkül legyen meghatározható, hogy a beérkezõ ügyet melyik bírónak, vagy
bírói tanácsnak kell tárgyalnia. Az ügyelosztási tervet nem lehet oly módon kiala-
kítani, hogy egy adott bíróhoz egyedileg meghatározott esetek kerüljenek. Az
egyes ügyeket általános és pontosan megfogalmazott szabályok alapján kiválasz-
tott bíráknak kell elbírálniuk.171 Az egyes ügyekben eljáró tanácsok összeté-
telének meghatározásánál az absztraktság mellett az írásba foglalás is kötelezõ
feltétel.172A határozottság elve a lehetõ legpontosabb fogalmazásra ösztönzi az
ügyelosztási tervet megalkotókat. Az állandóság és az évenkéntiség elve az év
közbeni változtatás elé állít korlátokat.173

A bíróságok jogállását szabályozó törvény174 a bíróságra érkezõ konkrét
ügyek elosztásának feladatát a minden bíróságon létezõ elnökségre ruházza (Pra-
sidium), mely a bíróság elnökébõl, és a bíróságon dolgozó bírák számától függõen
4 és 10 közötti létszámú választott bíróból áll175 Ez az alapvetõen „önkormányza-
ti” testület végzi a bírói tanácsok felállítását, és határozza meg az éves ügyelosztá-
si tervet, mely az ügyek egyes bírákhoz, tanácsokhoz rendelését elõzetesen meg-
határozza.176 Ettõl, az alapvetõen alfabétikus rendszerre alapozott kiosztástól
csak kivételesen lehet eltérni, amit a törvényi elõírásokon túl a bírósági, alkot-
mánybírósági döntések határolnak körül. A beérkezõ ügyek szignálásánál a bíró-
ságok a fent vázolt elvek betartása mellett szabadon határozhatják meg, hogy a
vádlottak, felperesek kezdõbetûi segítségével, vagy a vádlottak, felperesek lakó-
körzete alapján biztosítják az automatizmust. Nem csupán a bírói tanácsokhoz ke-
rülése elõre meghatározott az ügyeknek, hanem az egyes tanácsokon belül is kö-
vetelmény, hogy az egyes bírák szerepvállalása (ki pl. az ügy elõterjesztõje) a
tanácshoz kerülõ ügyeknél egy évre elõre eldöntött legyen. Ettõl eltérni is csak
elõre maghatározott módon, helyettesítési rend alapján lehet.177 Minderrõl szava-
zással a tanács tagjai döntenek az adott év elején.

A német jogrendszer különleges hangsúlyt fektet az ügyelosztás szabályozott-
ságára, és ezen keresztül a törvényes bíróhoz való jog elvének érvényesítésére.
Amennyiben a bíróságok az erre vonatkozó elõírásokat akár az ügyelosztási terv
elkészítése, akár annak alkalmazása kapcsán nem tartják be, az érintett felek szá-
mára alkotmányjogi panaszra adhat alapot.
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2. Az osztrák megoldás

A törvényes bíróhoz való jog, és a szignálás német felfogásához kísértetiesen
hasonlít az osztrák jogrendszer megoldása.

Az osztrák alkotmányban az ügyek elosztásának módja jelenti a függetlenség
egyik alkotmányos garanciáját.178A szignálás ilyen szintû szabályozása, és magá-
nak egy technikai módszernek alkotmányos garanciaként feltüntetése továbbra is
ritkaságnak számít a világ jogrendszereiben, és az osztrák alkotmány ráadásul ne-
vesíti azokat a szignálási módszereket, melyeket a törvényes bíróhoz való jog
szempontjából alkotmányosnak tart. Itt a leglényegesebb szempont, a német rend-
szerhez hasonlóan, a szabályok elõre meghatározottságában rejlik.

A bírósági hierarchia elsõ és második szintjén is179 az alapvetõen önkormány-
zati elv alapján mûködõ, személyi kérdésekkel, és az ügyelosztással foglalkozó
bírói tanácsok felelõsek a bírósági ügyelosztásért. A tanácsban vezetõi megbízá-
suk alapján helyet foglaló bírák számát meghaladja a választott tagok száma. Ez a
testület dönt az alkotmány, és a bírósági szervezeti törvény (GOG) alapján a bírói
kinevezésektõl kezdve a fegyelmi tanács felállításán, és a bírák esetleges áthelye-
zésén keresztül a szignálásig minden fontosabb kérdésrõl. A bírósági szervezeti
törvény elõírja, hogy e tanácsnak egyértelmû és elõre meghatározott szignálási
tervrõl kell gondoskodnia a február 1. és január 31. közti idõszakra, mégpedig oly
módon, hogy az tekintetbe veszi az egyes bírák és bírói tanácsok szakmai kompe-
tenciáit, illetve biztosítsa az egyenletes leterhelésüket. Ugyancsak fontos szem-
pont, hogy a helyettesítési rendrõl is a tanácsnak kell elõre döntést hoznia. Ez
konkrétan azt jelenti, hogy a tanácsnak rendelkeznie kell arról, hogy egy adott bí-
rónak, vagy bírói tanácsnak a kérdéses évben pl. a felperesek, vagy vádlottak kez-
dõbetûi alapján A-tól C-ig terjedõ ügyekkel kell foglalkoznia. Amennyiben a ta-
nács valamilyen oknál fogva mûködésképtelen (pl. betegség), akkor ezekben az
ügyekben xy nevû bíró, vagy a kettes számot viselõ tanács lesz illetékes. A bírákat
az elõzetes tervrõl idõben (december 15 és január 12. között) tájékoztatni kell,
hogy kifogással élhessenek a beosztást illetõen. Természetesen az ügyeket a be-
osztást megelõzõen megfelelõ módon kategorizálják annak érdekében, hogy az
egyes bírákhoz, tanácsokhoz csakis a szaktudásuknak megfelelõ ügyek kerülhes-
senek. Vannak olyan ügycsoportok, melyekhez az adott bíróságon csak egyetlen
személy ért. Ilyen esetben csakis a helyettesítés problémája merül fel, hiszen az
ügyek a törvényes bíróhoz való jog elvét nem sértve automatikusan ehhez az egy
személyhez, vagy tanácshoz kerülnek.
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Ami az osztrák rendszert a némettõl megkülönbözteti, az a technikai módsze-
rek változatossága az elõre meghatározottság biztosítása érdekében. A bevált
rendszer mellett ugyanis újabb megoldások is elterjedtek a szignálási automatiz-
mus keretén belül. Így több helyen alkalmazzák a felperes vagy vádlott kezdõbe-
tûi helyett az utcák kezdõbetûit, de az a módszer is terjedõben van, hogy a taná-
csok egyszerûen a beérkezési sorrend alapján osztják ki az ügyeket. Vagyis az
elsõ beérkezõ ügyet pl. az egyes tanács, a másodikat a kettes… és így tovább, míg
új kör nem kezdõdik.

Mind német, mind osztrák területen általános bírói elégedettség mellett mûkö-
dik a szignálási automatizmus, és sem a kormányzat, sem a politikai pártok, vagy
a sajtó részérõl nem érzékelhetõ komoly kritika. Az Észak-Rajna-Wesztfália tar-
tományról készült elemzés szerint egyedül a peres felek kritikai észrevételeirõl le-
het említést tenni, akik idõnként panaszkodnak, ha egy kisebb bíróságon mindig
ugyanazzal a bíróval kell konfrontálódniuk, ezért elfogultságra hivatkozva kizárá-
si indítvánnyal élnek.180

3. Az olasz szignálási automatizmus

A kontinentális jogrendszerek közül talán Olaszországban a leginkább érzé-
keny kérdés a politika és az igazságszolgáltatás viszonya. A fasiszta rezsimmel
kapcsolatos tapasztalatok felerõsítették azt a társadalmi igényt, hogy egy a ko-
rábbinál függetlenebb, a végrehajtó hatalomtól minél inkább elválasztott igaz-
ságszolgáltatás kezdje meg mûködését. A második világháborút követõen a bírói
függetlenség garanciáinak erõsödésével párhuzamosan az olasz bírák európai kol-
légáikhoz képest is egyre jelentõsebb hatalomra tettek szert.181

Ugyan már 1948-ban alkotmányba foglalták azt a követelményt, hogy egy füg-
getlen, bírák által választott bírákból és Parlament által választott jogászokból álló
igazságszolgáltatási tanácsnak kellene a minisztériumi igazgatást felváltania, ám
ennek megvalósítása az 50-es évek végéig váratott magára. Ezt követõen azonban
lépésrõl lépésre bontakozott ki egy jelentõs politikai hatalommal bíró, fokozato-
san egyre aktivistábbá váló bírói kar képe, melynek érdekérvényesítõ képessége
más országok bírói karához képest is extrém módon megnõtt a hetvenes évekre.

A bírói (és ezzel együtt az ügyészi) függetlenség és hatalom további erõsödése
a jelentõs alkotmányos és politikai kérdésekben hozott döntések mellett a szerve-
zett bûnözés elleni harc kapcsán mutatkozott meg plasztikusan, amikor különle-
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ges hatalmi jogosítványokkal és védelemmel ruházták fel a maffia elleni harcot
felvállaló ügyészeket és bírákat.

Ez a növekvõ hatalom és függetlenség, mely a külvilág szempontjából a kiugró
fizetésekben, vagy az automatikus elõmenetelben mutatkozott meg,182 azzal a je-
lenséggel párosult, hogy maguk a bírák is egyre aktívabb politizálásba kezdtek. Az
egyre szaporodó bírói szervezetek nem rejtették véka alá ideológiai hovatartozásu-
kat, ami a bírói kar átpolitizálódásához, és ezzel párhuzamosan a bírói függetlenség
egy újabb szempontú megkérdõjelezéséhez vezetett az olasz társadalomban. Az
hogy egy bíró a „Magistratura Democratica”, a „Movimento per la Giustizia”, vagy
netán az „Unita per la Costituzione” tagjaként végzi tevékenységét, (melyeknek
konkrét pártokhoz, vagy legalábbis politikai irányokhoz való kötöttsége közismert),
az ideológiai stigmát is jelent egyben, ami bizonyos esetekben a bíró pártatlanságát
akkor is megkérdõjelezheti, ha törvényes kizárási ok nem áll fenn.

A fentieket érdemes figyelembe venni akkor, amikor az olasz, szignálással
kapcsolatban kialakított rendszert tanulmányozza valaki, mely a német-osztrák
példához hasonlóan rendkívüli figyelmet szentel ma már annak, hogy az ügyek el-
osztását ne határozhassák meg személyes szempontok.

Az olasz igazságszolgáltatás szervezeti és eljárásjogi szempontból is rendkívül
bonyolult, és ugyanez mondható el arról a rendszerrõl is, melyet a bírák beosztása
és a szignálás terén kialakítottak annak érdekében, hogy a törvényes bíróhoz való
jog és a bírák elmozdíthatatlanságának követelménye megvalósulhasson.

A bíróságok számára az átlagosnál sokkal komolyabb terhet jelent, hogy az
igazságszolgáltatási tanács felé a szükséges statisztikai adatokat, jelentéseket el-
készítsék, amelyben a bírák beosztásától kezdve az ügyelosztás konkrét módjáig
számos adatról kell számot adni. Az igazságszolgáltatási Tanács és a bíróságok
közötti kapcsolat rendkívül szoros, és más kontinentális országokkal ellentétben
szinte lényegtelennek tekintett kérdésekben is a Tanács jóváhagyására van szük-
ség. Formálisan ugyan a Fellebbezési Bíróságok elnökének a feladata az adatszol-
gáltatás központi elemét jelentõ, és minden évben jóváhagyást igénylõ szervezeti
modellrõl szóló terv benyújtása, ám valójában az minden bírósági vezetõre, a bí-
róságokon mûködõ bírói tanácsra, a helyi jogászszövetségre és minden egyes bí-
róra is adminisztrációs többletterhet rak.183 Ez különösen annak fényében tûnhet
meglepõnek, hogy a különbözõ szervezeti reformok központi céljaként rendre az
ügymenet felgyorsítása szerepel. Márpedig e terv elkészítése a feltétele annak,
hogy a törvényes bíróhoz való jog megvalósulásának végsõ elemét jelentõ auto-
matikus szignálásra sor kerülhessen.

Az olasz bíróságokon az automatizmusnak több mint két évtizedes gyakorlata
van, és a kilencvenes években a bírósági vezetõk túlzott hatalmának és visszaélé-
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seinek korlátozása érdekében vezették be. Ott, ahol a maffiavezérek ügyeiben
döntõ bíróságokon a bírósági vezetõ egyszemélyi döntésén múlhatott, hogy ki tár-
gyalja az adott büntetõügyet, el lehet képzelni, hogy mekkora terhet vagy hatalmat
jelentett mindez az igazgatási vezetõknek. (Bizonyos bíróságokon, ahol az ilyen
jellegû ügyek különösen veszélyessé tették, vagy teszik a bírói munkát, szinte
alig találni bírót, és az Igazságszolgáltatási Tanács különféle kedvezményekkel,
magasabb bérrel igyekszik odacsábítani más bíróságokról a bírákat) Mára ez a
helyzet jelentõsen megváltozott, hiszen az éves, Igazságszolgáltatási Tanács által
jóváhagyott szervezeti modell alapján az ügyek konkrét bíróra szignálása automa-
tizmus alapján, elõre meghatározott módon zajlik.

A bírákat a legkisebb bíróságoktól eltekintve polgári és büntetõ ügyszakokba,
azon belül egységekbe csoportosítják, és polgári ügyeknél a bíróság vezetõje a né-
met-osztrák megoldásnál ismertetett módon a beérkezõ ügyeket a felperes kezdõ-
betûi alapján osztja ki az egyes egységeknek, míg azon belül a véletlenszerûséget
és elõre meghatározottságot az jelenti, hogy a bírák koruk alapján rendezõdnek
sorba, és az elsõ ügyet a legidõsebb, a másodikat a hozzá korban legközelebb álló
kapja, míg a legfiatalabb után újra nem kezdõdik a sor. Az egységek az ügyek jel-
lege alapján további alegységekre oszlanak (pl. kereskedelmi, agrár stb.), melyek-
be a szervezeti modell alapján osztják be az alapegységek bíráit, és a rájuk szignált
ügyeknél az elõre meghatározottság elve változatos gyakorlati megvalósítási for-
mában, de ugyanúgy érvényesül. Így bizonyos ügyfajtáknál az ügyszám páros
vagy páratlan volta jelenti a megkülönböztetés alapját, míg más ügyeknél az ügy-
ben lefolytatott meghallgatás elõre meghatározott napja.

A büntetõ ügyszakra az elv hasonló szigorúsággal vonatkozik, ám itt az eljárás
bonyolultsága a polgári ügyeknél komplexebb megoldást követel, hiszen egy bün-
tetõ eljárás tipikusan 3 szakaszra osztható, és mindegyiket különbözõ egyesbíró, il-
letve a fõtárgyalást egyesbíró, vagy 3 fõs bírói tanács vezeti. Miután alapelv az,
hogy az a bíró, aki vizsgálóbíróként tárgyalja az ügyet, az nem vezetheti az elõzetes
meghallgatást, vagy a fõtárgyalásokat, ezért már önmagában ez a tény jelentõs ga-
ranciális elemként értékelhetõ a pártatlanság biztosítása szempontjából. Természe-
tesen a szignálási rendszernek is ezen korlátokat figyelembe véve kell mûködnie. A
bírák beosztását, és az éves terv elfogadását követõen az elõzetes maghatározottság
elvét különbözõ, a polgári ügyeknél bemutatott technikák alkalmazásával biztosít-
ják úgy, hogy a sürgõs és nem sürgõs ügyeket is megkülönböztetik.

E rendszer mûködésével kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a
bírák egyenetlen leterhelésével, mind a bírák pártatlanságával kapcsolatos kriti-
kák elhaltak a szignálási automatizmus bevezetése óta, és a bírósági vezetõk dön-
téseit sem érheti e téren kritika. Még olyan esetekben sem érte, melyeknél politi-
kusok, vagy komoly gazdasági vezetõk ügyei kerültek terítékre.184E megoldás
alapos vizsgálatát elvégzõ kutatók szerint a bírák törvényes bíróhoz való joggal
kapcsolatos felfogása is pozitív irányban változott. Kritika inkább az éves terv el-
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készítésének nehézségeivel, a szignálást könnyítõ számítógépes program hiányá-
val kapcsolatban merül fel, illetve a közigazgatási bíróságok gyakorlatával, ahol
az elõzetes meghatározottság a büntetõ és polgári ügyekhez képest lényegesen na-
gyobb vezetõi diszkréció mellett mûködik.185

4. Sorsolás az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban a véletlenszerû döntési mechanizmusok alkalmazása
általános elfogadottságnak örvend, és az államélet legkülönbözõbb területein ke-
rülhet sor arra, hogy e módszer segítségével döntsenek el sorsfordító kérdéseket.
Sok külföldi számára ismert a zöld kártyák kiosztásának módja, ahol évente
50000 embert sorsolnak ki a jelentkezõk közül, hogy e kártyával szerezzenek
jogot arra, hogy az Egyesült Államokban munkát vállalhassanak, vagy tanulhas-
sanak. A véletlenszerûség és az ebbõl levezetett igazságossági szempont, mely
mindenki számára egyenlõ, és személyi döntéstõl független esélyt biztosít, termé-
szetesen az igazságszolgáltatás világában sem ismeretlen. A tisztességes eljárást
sértõ, az ügyek kimenetelét pénzfeldobással eldöntõ bírák kirívó esetétõl eltekint-
ve, itt is léteznek olyan területek, ahol a véletlenszerûségi elem beiktatása éppen a
tisztességes eljárás biztosítását szolgálhatja.

Ebbe a körbe tartozik a bíróságokon belüli szignálási automatizmus, mely a
fent vázolt európai mintáktól a jelentõs jogi kulturális háttér különbségei ellenére
nem tér el jelentõsen, hiszen automatizált, véletlenszerû ügyelosztási folyamatok
mûködnek itt is. Figyelembe véve, hogy az európai mintákhoz képest a kiválasztá-
si eljárás miatt az egyik leginkább „átpolitizált” bíró karról van szó, ezért különö-
sebb magyarázatra nincs szükség annak megértéséhez, hogy miért van szükség a
véletlenszerû, és elõre meghatározott szignálási rendszerek mûködtetésére a pár-
tatlanság biztosítása céljából. Ott, ahol a tagállami bírák választásánál politikai
pártok, gazdasági lobbik nyújthatnak a jelöltnek közvetlen támogatást, különös
jelentõséggel bír, hogy a konkrét ügyben eljáró bíró személyének meghatározásá-
nál ne érvényesülhessenek személyes szempontok.

Szövetségi szinten a bírósági ügyek (illetve néhány ítélkezési joggal rendelke-
zõ közigazgatási hivatal ügyei) szignálása jól szabályozott sorsolási (lottery)
rendszerben zajlik. Az automatikus szignálást elõíró törvényben felhozott érvek
között itt is a pártatlanság védelme, a bírák egyenletes leterhelésének biztosítása,
és a politikai befolyás kizárása szerepel.186

A különbözõ sorsolási rendszerek jelentõs szerepet játszanak a szövetségi ke-
rületi bírósági ügyek szignálásában, illetve a szövetségi bevándorlási bírósági,
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szövetségi fellebbviteli bírósági, állami elsõfokú és fellebbviteli bírósági ügyek
elosztásában is.187

Az Egyesült Államokban szövetségi törvény188 alapján a szignálási szabályo-
zás kialakítása a kerületi bíróságok feladata. A szabályozás érvényesítése az adott
kerület bírósági elnökének189 hatáskörébe tartozik. A szignálási rendszer konkrét
mûködésérõl az adott bíróság bírái állapodnak meg, ám ha ez nem sikerül, akkor a
szabályozás elõkészítésérõl, elfogadásáról a körzeti bírói tanács190 határoz. A de-
centralizált rendszer lehetõvé teszi, hogy egy adott kerületi bíróság a fent vázolt
elvek alapján az ügyek elosztását saját írásos terv (Assignment Plan) vagy rend-
szer alapján hajtsa végre.

A tagállamokat szövetségi szabályozás nem kötelezi az automatikus szignálás-
ra, ám ennek ellenére azt lehet mondani, hogy változatos módszerekkel a tagálla-
mi bíróságokon is általánosan elterjedt a szignálási automatizmus a legfelsõbb bí-
róságoktól191 –, a megyei, városi, municipális192 bíróságokon át a korlátozott
hatáskörrel rendelkezõ bíróságokig.193 Ugyanez vonatkozik tehát a kerületi és
csõdbíróságokra is, ahol szintén a véletlenszerû szignálás a legelterjedtebb, mely-
nek alkalmazásával biztosítják az ügyek egyenlõ elosztását, és csökkentik a bírók
„megvásárlásának” („judge shopping”) lehetõségét.194

Az alábbiakban néhány általánosan elterjedt, szövetségi és tagállami bíróságo-
kon is elõszeretettel alkalmazott szignálási módszert mutatunk be.

A Kaliforniai Kerületi Bíróságon és Kaliforniai Legfelsõbb Bíróságon is az
ügyek elosztása a fõ naptári rendszer (master calendar system) alapján történik.195

Az adott bírósághoz beérkezett ügyeket egy naptárba tölti az automatikus rendszer.
Így nem egy adott bíróra szignálják az ügyet, hanem egy adott napra és idõpont-
ra.196 Az üggyel az a bíró foglalkozik, aki az adott napra be van osztva. Amennyi-
ben az ügyben aznap nem születik ítélet, a következõ ügyszakaszt vagy tárgyalást is
ezzel a módszerrel szignálja a bíróság. Így kicsi annak a valószínûsége, hogy
ugyanahhoz a bíróhoz kerül az ügy minden egyes szakasza. E rendszer a kevésbé
komplex ügyeket tárgyaló bíróságok számára a legalkalmasabb.197 A fõ naptári
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rendszernek módosított, illetve továbbfejlesztett változatai is léteznek,198 például a
bíróság meghatározhatja, hogy egy bíró folyamatosan egy ügyszakasz vagy ügytí-
pus lefolytatásában vegyen részt, illetve a bírókhoz a szakterületüknek,
specializációjuknak megfelelõ ügyszakaszok kerüljenek. A bírónak ez esetben „ho-
rizontális” felelõssége van, minden esetben csak egy ügyszakasszal foglalkozik.

A blokk vagy független naptári rendszer (block system, independent calendar
system), alkalmasabb az összetett, bonyolultabb jogesetek szignálására. A beér-
kezett ügy szintén egy naptár segítségével, véletlenszerû sorsolás útján kerül egy
adott bíróhoz. Azonban az ügy minden egyes szakaszát ugyanaz a bíró tárgyalja
le,199 tehát a fõ naptári rendszertõl eltérõen, nincs újraszignálás az egyes ügysza-
kaszok után. A bírónak ebben az esetben „vertikális” felelõssége200 van. Ez lehe-
tõvé teszi, hogy egy jogesetet a lezárásáig egyetlen bíró kövessen nyomon, ahe-
lyett, hogy a tényeket minden egyes ügyszakasz, vagy újabb tárgyalás alkalmával
újra ismertetni kellene.201 Hátránya azonban, hogy a komplexebb esetek miatt
egyes bírókat a rendszer jobban leterhelhet, így az egyenlõ tehermegosztás céljait
e módszer kevésbé szolgálja, és elvileg ugyancsak kevésbé szolgálhatja az elfogu-
latlan, pártatlan bírói ítéletek megszületését.

A naptári rendszereket az 1970-s években is a fentiek szerint alkalmazták a bí-
róságok, azonban a technológia késõbb lehetõvé tette a számítógépes szignálást
is. A naptári rendszert alkalmazó bíróságok ma már a legtöbb esetben számítógép-
re bízzák az automatikus szignálást, ami a diszkrecionális döntések lehetõségét
végképp kizárja.

Egy másik példa a „kártyák és paklik”rendszere („Cards and Decks”), melyet
többek között a Minnesota Kerületi Bíróság és a Kelet Kaliforniai Kerületi Bíró-
ság szignálási szabályzata rögzít. Elektronikus, számítógépes alkalmazás segítsé-
gével történik az ügyek szignálása. Kártyák viselik a bírók neveit. A program
annyi paklit generál, ahány ügytípusba az adott bíróság kategorizálja a beérkezõ
ügyeket (pl. büntetõ, polgári, munkaügyi, stb.) A paklikban valamennyi bíró neve
ugyanannyiszor jelenik meg, a kártyapaklikat a számítógép minden egyes ügy
szignálása után automatikusan újrakeveri.202
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Az Észak Kaliforniai Kerületi Bíróság, és az Észak New York-i Bíróság szig-
nálási tervben rögzített rendszere az automatizált véletlenszerû vak sorsolás
(random blind assignment). A bírósági titkár (clerk) a beérkezõ ügyekhez rendel
egy sorszámot, majd a sorszámok kerülnek elosztásra a bírók között. A rendszer
általában a büntetõ és polgári ügyeket külön kezeli, illetve újraszignálást is lehetõ-
vé tesz a bírók leterheltsége alapján.203 Egyes bíróságok a német vagy osztrák
rendszernél már ismertetett alfabetikus ügykiosztást is alkalmazzák, amely a vé-
letlenszerû sorsolásának egy egyszerûsített változata. Elõre megjósolható, kevés-
bé véletlenszerû, mégis kizárja a manipuláció lehetõségét. E rendszert alkalmazza
többek között Georgia Állam Gordon Megyei Bírósága, ahol egy listán az ábécé
elõre meghatározott részét (pl. A-tól K-ig, L-tõl S-ig, stb.) rendelik egy-egy bíró
nevéhez, s a beérkezõ ügyeket az alperes (büntetõügyekben a vádlott) vezetékne-
vének kezdõbetûje alapján, a lista szerint osztják az adott bíróhoz.204

Sok esetben fordul elõ a fenti szignálási folyamatok hibrid változata is, így bizo-
nyos ügyek kezelésében a bíróság kivételeket is beépíthet a szignálási rendszerébe.

Ilyen például a családjogi bíróságok által alkalmazott „egy család, egy bíró”
(„one family, one judge”) módszer. Amikor egy család elsõ alkalommal kapcso-
latba kerül a bírósággal, az ügy automatikus szignálás útján kerül egy bíróhoz,
azonban a családhoz tartozó minden további új ügy (családon belüli erõszak, vá-
lás, gyermekelhelyezés, szülõi felügyeleti jogok, tartásdíj ügyek, stb.) ugyanah-
hoz a bíróhoz kerül, független attól, hogy az új ügy – vagy akár ügyek – között
mennyi idõ telik el.205 Ez lehetõvé teszi, hogy a véletlenszerûen kiszignált ügy bí-
rája minden szempontból átlássa az adott család problémáit, és nagyobb hozzáér-
téssel hozhasson döntést.

A bíróságok többsége a bíróság szervezeti törvényébe, eljárási szabályzatába
foglalja az ügyek szignálását.206 Azonban maga a szignálási folyamatra és a mód-
szerek részleteire kiterjedõ szabályozás hozzáférhetõsége bizonyos esetekben
legfeljebb a helyi jogászokra és az adott intézménnyel kapcsolatban álló szemé-
lyekre korlátozódik,207 mivel a bíróság a szignálási rendszer szabályozását az in-
tézmény belsõ mûködési szabályzatába is építheti,208 s így a nyilvánosság számá-
ra egyáltalán nem hozzáférhetõ.209
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5. Összegzés

A törvényes bíróhoz való jog elvébõl levezethetõ automatikus szignálási rend-
szer a pártatlan bírói döntések modern biztosítékának tekinthetõ, melynek alkal-
mazására egyre több jogrendszerben válik megszokottá és természetessé.

Az automatizmus nem csupán a pártatlanság biztosítása, a korrupció megaka-
dályozása, hanem a bírák egyenletes és igazságos leterhelése szempontjából is ki-
emelt jelentõségû.

Általánosnak ez a követelmény azonban még a modern nyugati demokráciák-
ban sem mondható és gyakran nem áll összefüggésben azzal, hogy a törvényes bí-
róhoz való jog elvét tartalmazza-e az alkotmány. Van olyan jogrendszer, ahol
ezen alkotmányos követelmény sem indukálta az automatikus szignálásra áttérést,
és számos példa van arra is, hogy automatikus szignálási rendszer mûködik alkot-
mányos megalapozás nélkül.

Az általunk bemutatott példák képet adhatnak arról, hogy milyen, az ügyek
szignálásánál a szakmai szempontok érvényesülése mellett az elõre meghatáro-
zottság elvét is kielégítõ mintaadó megoldások állnak rendelkezésre manapság,
melyek például szolgálhatnak az automatikus szignálást nem alkalmazó jogrend-
szerek számára. A német, osztrák, olasz vagy amerikai megoldások rávilágítanak
arra, hogy akár gyökeresen különbözõ jogi kultúra és igazságszolgáltatási rend-
szer mellett is optimálisan mûködtethetõ a szignálási automatizmus, mely jobbára
technikai kérdés. Így mindazon érvek, melyek e rendszer bevezetése kapcsán
rendre felmerülnek, jobbára az igazgatási hatalom féltése szempontjából értékel-
hetõk csupán. Úgy gondoljuk, hogy az elõre meghatározottság elvét következete-
sen érvényesítõ automatikus szignálási módszer a bírói függetlenség és pártatlan-
ság biztosításának hatékony eszköze napjainkban.
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IV.
A BÍRÁK FEGYELMI FELELÕSSÉGRE VONÁSA

ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

A bírák személyes függetlenségének talán legfontosabb és legismertebb ele-
me, hogy más közalkalmazottaktól, köztisztviselõktõl eltérõ szabályok érvé-
nyesek munkaviszonyuk megszûnésére, vagy a velük szemben alkalmazható
fegyelmi büntetésekre. A bírói tisztség megszüntetésének, és a fegyelmi bün-
tetések kiszabásának megnehezítése a bíró befolyásolási esélyét hivatott csökken-
teni. Akár belsõ szervezeti, vagy külsõ, más hatalmi ágak felõl érkezõ befolyáso-
lási szándékról legyen szó, a független, pártatlan döntést megkönnyíti, ha a bíró
pozíciójából el nem mozdítható, egy másik bíróságra át nem helyezhetõ, illetve ál-
lásából csak kivételes körülmények között bocsátható el. A common law jogrend-
szerek igazságszolgáltatása ezen a téren általában erõsebb garanciák érvényesíté-
sét mutatta. Az Act of Settlement rendelkezése, mely az életfogytiglani bírói
hivatalt megalapozta, mintát adott az Egyesült Államoknak és más common law
országoknak. A „jó magaviselet” esetén életfogytig tartó megbízatás megszünte-
tésének extrém megnehezítése valóban a külsõ befolyás csökkentésének kiváló
eszköze.

Az Egyesült Királyság felsõ bírósági bírái esetében a Parlament mindkét házá-
nak döntése alapján lehet a bírói tisztségétõl megfosztani valakit. Erre azonban
Angliában még nem volt példa. Ennek megértéséhez az angol jogászság szerke-
zetének, a bírák kiválasztási módjának, azok morális tartásának, és a politikai tra-
díciónak az ismerete adhat útmutatót. 210 Egy másik Commonwealth ország pél-
dáján is jól látható a common law igazságszolgáltatás ezen jellegzetessége.
Ausztráliában csupán egy esetben, 1974-ben indult kísérlet arra, hogy egy felsõ
bírósági bírót elmozdítsanak hivatalából, ám a bíró halála miatt ez az ügy sem
végzõdött visszahívással.211 Az Egyesült Államokban a szövetségi bírák vonat-
kozásában hasonlóan körülményes eljárás keretében, gyakrabban, ám voltakép-
pen ott is rendkívüli esetekben került sor a bíró menesztésére. 1803 óta mindössze
7 bíró menesztését szavazta meg a Képviselõház és a Szenátus „impeache-
ment”212 eljárás keretében, és ennél alig többen léptek vissza hivataluktól, mielõtt
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az eljárást megindították volna ellenük.213 (Természetesen nem minden bíró ré-
szesül ilyen fokú védelemben, hiszen mint jeleztük, a tagállamok határozott idejû
bírói kinevezés és ugyancsak határozott idõre, választással elnyert bírói hivatalt is
mûködtetnek.) A common law jogrendszereknek a bírák személyes függetlensé-
gét ily módon garantáló gyakorlata azonban megváltozni látszik, és ebben a te-
kintetben egy erõteljes konvergencia tanúi lehetünk az elmúlt évtizedekben a
common law és kontinentális jogrendszerek között.

A római-germán jogcsalád országaiban a bíró személyes függetlenségének is
létezik a common law országokhoz hasonló garanciája. (Németországban pl. a
szövetségi bírók gyakorlatilag az amerikai kollégáikkal azonos alkotmányos vé-
delemben részesülnek, és a hatályos alkotmány megszületése óta még szövetségi
bírót akarata ellenére nem távolítottak el. Ez a helyzet köszönhetõ annak, hogy az
Egyesült Királysággal vagy az Egyesült Államokkal szemben önálló szövetségi
alkotmánybíróság létezik, melynek kezébe helyezték a szövetségi bírák eltávolí-
tásáról szóló döntést. A törvényhozás (Bundestag) javaslatára, amennyiben egy
bíró a tagállami vagy szövetségi alkotmányt megsérti, az alkotmánybírák kéthar-
madának igenlõ döntésével megfosztható bírói hivatalától.) Ám az egyre inkább
az Igazságszolgáltatási Tanácsok hatáskörébe kerülõ fegyelmi eljárások illetve al-
kalmatlansági vizsgálatok keretében elsõsorban az alsóbb szintû bíróságok bírái-
nál egyes statisztikák szerint egyre sûrûbben kerül sor a bírák akaratuk ellenére
történõ eltávolítására.214

A bírák jogállásáról szóló Európai Karta e vonatkozásban az alábbi kívánalma-
kat rögzíti az Európa Tanács tagországai számára: „ A bírói tisztség megszûnésé-
nek feltételei nagyfokú figyelmet követelnek meg. Nagyon fontos korlátozó mó-
don meghatározni a bírói tisztség megszûnésének okait. Ezek a lemondás, a
fizikai alkalmatlanságnak orvosi szakvéleményre alapított megállapítása, a kor-
határ betöltése, a megbízatásnak a törvényileg meghatározott idejének lejárta,
végül pedig a visszahívás a fegyelmi felelõsség keretében kiszabott fegyelmi bün-
tetésként.215 „A bírói tisztség megszûnésének minden nehézség nélkül megálla-
pítható okain túli – azaz a korhatár betöltése vagy a megbízatásnak a törvényileg
meghatározott határidejének lejárta – a bírói tisztség megszûnésének egyéb okait
bekövetkezésükkor” a már korábban említett, legalább fele részben bírákból álló
testületnek kell megvizsgálnia.216

A már jelzett tendenciák tükrében azt a megállapítást tehetjük, hogy a bírói ha-
talom szervezeti függetlenedésével nõ a bírák tevékenységének szakmai felügye-
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lete, mellyel párhuzamosan a bíró személyes függetlenségének garanciái, és egyé-
ni autonómiája csökken.

1. Az angol bírák „megfegyelmezése” a 21. században

Ott, ahol a bíró nem leterhelt tisztviselõ, perpatvarokat eldöntõ jogalkalmazó,
hanem jogalkotó, és egy erõteljes hatalmi ág jól fizetett, független, megbecsült
képviselõje, vajon milyen tere van a számon kérhetõségnek? Régóta rejtélye ez a
common law jogrendszereknek. Jóllehet globális problémának számít a bírói füg-
getlenség és számonkérhetõség egyensúlyának megteremtése, és a kontinentális
és common law jogcsalád konvergenciája ezen a területen is szembeötlõ, igazán
élesen éppen a fenti kérdés miatt az angolszász országokban vetõdik ez fel.

1.1. Fegyelmi ügyek a 2005-ös alkotmányügyi reform elõtt

Hosszú ideig tabunak számított a kérdés, és a bírák tekintélyének õrzése miatt
fel sem merülhetett, hogy egy angol bírót, azon túl, hogy az ítéletét egy felettes bí-
róság megváltoztatja, felelõsségre lehessen vonni valamilyen bírói kötelezettség
megszegéséért, netán a peres felekkel szembeni udvariatlan magatartásért. A fe-
lettes bíróságok ítéletükben kitérhettek ugyan az ügyet korábban eldöntõ bíró
vagy bírák tévedéseire, ám ennél súlyosabb „szankciótól” egy common law bíró-
nak a 18. század óta nem nagyon kellett tartania.217

Még inkább tabunak, vagy inkább szinte megvalósíthatatlannak számított az,
ha egy bírót sorozatos hibák, vagy alkalmatlanság miatt kollégái, netán az ügyvé-
dek, vagy más hatalmi ágak képviselõi igyekeztek volna eltávolítani.

Az angol felsõbírák kapcsán ez a kérdés természetesen egészen más módon je-
lentkezik, mint pl. az Egyesült Államokban, mely utóbbi jogrendszerben a bírák a
szelekció legváltozatosabb módjain nyerik el tisztségüket, és ahol hosszú ideig a
szakmai tudás nem a legfontosabb szempont volt a bírák választásánál, vagy kine-
vezésénél. Angol, precedenst alkotó bíróvá ezzel szemben fõszabály szerint csak
megbecsült ügyvéd (barrister) válhatott, akinek nem csupán szakmai, hanem bi-
zonyos értelemben egyfajta morális rostán is át kellett esnie ahhoz, hogy kollégái
tiszteletét, és fõleg ennek következményeként a bírói széket elnyerje. Az õket
1701 óta védõ rendelkezés szerint csakis a törvényhozás két házának együttes
akarata esetén nyílik lehetõség az elmozdításukra, amennyiben nem megfelelõ
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magatartásukkal erre okot adnak. A felsõbírósági szervezetrendszer több száz bí-
rája így olyan védelemben részesült és részesül, ami egyéb garanciákkal együtt a
független, pártatlan és nem mellékesen hangsúlyosan jogfejlesztõ bírói tevékeny-
séget támogatja. Napjainkig egyetlen bírót, Sir Jonathan Barrington-t mozdították
el törvényhozási aktussal hivatalából 1830-ban, aki önmagában nem túl érdekes
sikkasztási ügyével így az angol jogtörténetbe írta magát. Önálló esete ugyan al-
kalmatlan arra, hogy a „rossz magaviselet” fogalmának pontos jelentésérõl képet
kapjunk, ám elég általános az a vélekedés, hogy felsõbírósági bíró elmozdítására
csakis bûncselekmény adhat alapot.

Az alacsonyabb szintû bíróságok bírái, akik kisebb jelentõségû ügyekben, pre-
cedensalkotási lehetõség, és többnyire jogi végzettség nélkül hoztak és hoznak
ítéletet, nem részesültek, és ma sem részesülnek a fentihez hasonló alkotmányos
védelemben. A Lord Kancellár bírt felettük kizárólagos ellenõrzési joggal egé-
szen 2005-ig, aki évszázadokon át törvényi rendelkezés nélkül, 1971 után218 tör-
vényi rendelkezés alapján mozdíthatott el egy bírót alkalmatlanság, vagy „rossz
magaviselet” esetén. Az angol sajátosságokat, és a politikai önkorlátozás kultúrá-
ját azonban mi sem mutatja jobban, mint hogy a kormányzatban, törvényhozásban
és igazságszolgáltatásban is szerepet játszó Lord Kancellár ezzel a jogával sem élt
a bûncselekmény esetét kivéve, és még ilyen esetre is ugyancsak nehéz példát ta-
lálni az angol jogtörténetben. Egy 1983-as esetet citál rendszeresen a szakiroda-
lom, amikor egy bírót csempészett cigaretta és viszki beszerzéséért akart a kancel-
lár megfosztani hivatalától, ám a bíró ezt megelõzendõ, lemondott.

1.2. Az alkotmányügyi reform következményei
a fegyelmi felelõsségre vonhatóság terén

A 21. század elején meginduló igazságszolgáltatási reform219 számos ponton
hozott nagy jelentõségû változásokat a bírák kinevezése és felelõsségre vonása te-
rületén. Annak ellenére, hogy az évszázadok óta sok erényt felmutató angol igaz-
ságszolgáltatásra sokan irigységgel és csodálattal tekintettek,220 az európai kö-
zegben egyre inkább vállalhatatlan szerkezeti sajátosságok, melyek a hatalmi
ágak elválasztásának elvét nyilvánvalóan sértették, változásokra kényszerítették a
törvényhozást. Hiába lehetett érvelni azzal, hogy az angol politikai és jogi kultúra
a hatalmi ágak összefonódása ellenére is erõsebben védi a bírák függetlenségét,
mint bármely más, a hatalmi ágakat látszólag élesen elválasztó megoldás, a refor-
moknak már nem lehetett útját állni.
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Általánosságban elmondható, hogy a 2005-ös reformig a bírák „ellenõrzésé-
re”, fegyelmi felelõsségre vonására mind a felsõ, mind az alacsonyabb szintû bí-
rák vonatkozásában maximum informális módon kerülhetett sor. A bírák, fõleg a
felsõ bíróságok bírái nagyfokú szabadságot élveztek minden tekintetben, így ab-
ban is, hogy milyen pervezetési szokásokat alakítanak ki maguknak, és milyen eti-
kai szabályokat tartanak magukra nézve kötelezõnek. Ezen a téren leginkább kol-
légáik javaslatai, a tõlük ellesett minták adhattak számukra támpontot. Minden
külsõ kritikai észrevétel többnyire lepergett a bíróságokról, vagy a nyilvánosság
kizárásával, informális módon intézõdött el. Az 1971-es bíróságokról szóló tör-
vény nem is adott más eszközt a Lord Kancellár kezébe az alsóbb szintû bíróságok
bírái tekintetében, mint a legszigorúbb büntetés lehetõségét, a hivataltól való
megfosztást, amivel, mint jeleztük, gyakorlatilag sohasem élt egyetlen kancellár
sem. Köztudott volt ugyanakkor, hogy a bírákkal kapcsolatos megalapozottnak
tartott panaszok tipikus elintézési módját az adott bíró figyelmeztetésben részesí-
tése jelentette. A panaszost azonban még értesíteni sem kellett errõl.221

Az alacsonyabb szintû bíróságok bíráira vonatkozó fegyelmi jogosítványok a
2005-ös reformot követõen részben átkerültek a reform után az igazságszolgálta-
tás legfõbb méltóságának a kezébe (Lord Chief Justice). Volt olyan elképzelés,
mely a fegyelmi hatáskört a bírói kinevezések ügyében illetékes új, a törvényho-
zástól független testületre bízta volna.222 E bizottság helyett (Judicial Appoint-
ment Commission) végül kompromisszum eredményeként osztozik a kancellár és
az igazságszolgáltatás új vezetõje a fegyelmi hatáskörökben. Pontosabban ezek-
ben a kérdésekben a két méltóságnak egyetértésre kell jutnia. Míg a végsõ szót az
alsóbb bírák felmentése ügyében a fõbíró egyetértésével továbbra is a kancellár
mondhatja ki, addig az enyhébb súlyú fegyelmi büntetésekrõl (figyelmeztetés,
megrovás) a kancellár egyetértésével a Lord Chief Justice dönt. Ugyancsak õ ren-
delkezik azon bírák felfüggesztésérõl, akik ellen büntetõeljárás van folyamatban,
vagy akiket már valamilyen vétségért elítéltek. A bírói hivataltól megfosztás,
vagy a felfüggesztés esetében is fontos feltétel, hogy a fegyelmi eljárás alá vont
bíró kérelmére egy bíróság felállításáról is intézkedni kell, amelyik a bíróval
szembeni vádakat kivizsgálja.223
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1.3. A fegyelmi ügyek új intézményes háttere

Ugyancsak fontos fejlemény, hogy a reformcsomag egy igazságszolgáltatási
panasziroda (Office of Judicial Complaints) felállításáról is rendelkezett, mely
2006 óta a fegyelmi jogkör fent említett két szereplõjének informálódását segíti,
és a peres felektõl, vádlottaktól érkezõ panaszokat kivizsgálja, hogy indokolt eset-
ben a fegyelmi felelõsségre vonásra tegyen javaslatot. A bejelentések egy jelentõs
része a tapasztalatok szerint a bírói ítélet tartalmára, vagy az ügykezelésre vonat-
kozik, ami nem tartozik az iroda hatáskörébe, ám nem csekély mennyiségû a bírák
nem megfelelõ eljárásával, magatartásával kapcsolatos panaszok száma. 2008-
ban a mintegy 1500 panaszból egy híján ötven esetben került sor valamilyen fe-
gyelmi büntetés kiszabására. A büntetések mintegy fele a bírói kötelezettségek
nem teljesítése címén kerül kiszabásra, mintegy negyede a nem megfelelõ bírói
viselkedés, vagy kijelentések miatt, míg a többi a bírói pozícióval visszaélés,
diszkriminatív intézkedés, és egyéb jogcímeken.224 Amennyiben az adatokat
megvizsgáljuk, látható, hogy mindmáig a benyújtott panaszok száma az elsõ év-
hez képest nem növekedett radikálisan. A 2010–2011-es idõszakról szóló beszá-
molójában a hivatal pl. az elõzõ évihez képest szerény 4 %-os növekedésrõl szá-
mol be. Ám feltûnõ, hogy a szankcióval záruló ügyek száma ehhez képest
látványos növekedést mutat. Míg az elsõ, 2006–2007-es idõszakban a mintegy
1300 panasz alapján 32 esetben szabtak ki szankciót, addig a 2010–2011-es évben
a beérkezett 1638 ügybõl 106 zárult ilyen módon. Ez utóbbi idõszakban 29 eset-
ben a bírót elmozdították hivatalából, 25 esetben pedig ezt megelõzendõ, magától
lemondott. Igaz ugyan, hogy a felmentett bírák többsége jogi végzettség nélküli
magisztrátus bíró, ám a hivatal mûködése ezen adatok fényében is jelentõs válto-
zást hozott az angol igazságszolgáltatásban a reformot megelõzõ idõszakhoz ké-
pest.225

A esetek ugyan továbbra sem kerülnek nyilvánosságra, és csak összesítõ ada-
tokat tesznek közzé, az érintett bíró és ügy megnevezése, a tényállás leírása nélkül
publikálják õket, ám egyre fokozódik a nyomás a kancellárra, hogy az ilyen
ügyekrõl részletesebb, és a peres felek számára is kielégítõ tájékoztatást adjon.226

Az iroda tevékenységét folyamatosan ellenõrzi a bírói kinevezéseket és a bírák
magatartását, fegyelmi ügyeit figyelõ új ombudsman227 is, akihez maguk a bírák
is fordulhatnak, amennyiben méltánytalan, a bírói függetlenségüket sértõ eljárást
tapasztalnak.

Az alábbi táblázatokból képet kaphatunk a panaszok, és a kiszabott szankciók
megoszlásáról a 2010–2011-es év vonatkozásában:228
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1. táblázat – A bizottságokhoz beérkezõ panaszok típusai

Panasztípus Panaszok száma

Közlekedési szabálysértés 1

Összeférhetetlenség 8

Bírói státusszal való visszaélés 9

Szakmai magatartás 10

Egyéb 14

Nem részletezett 16

Büntetõ vagy egyéb bírósági eljárás/ítéletek 24

Diszkrimináció 24

Bírói kötelesség nem teljesítése 30

Helytelen magatartás/megjegyzés 456

Bírósági döntés vagy ügykezelés 1046

Összesen 1638

Forrás: http://judicialcomplaints.judiciary.gov.uk/docs/OJC_Annual_Report_2010_-_11.pdf

2. táblázat – A beérkezõ panaszok megoszlása a bizottsági feldolgozás alapján

Kimenetel Szám

Mérlegelés alatt álló megnyitott ügyek 233

Jogszabály alapján elutasítva:

14 (1)(a) a panasz nem megfelelõen részletezett 90

14 (1)(b) a panasz bírósági döntéssel vagy ügykezeléssel kapcsolatos 827

14(1)(c) a panaszolt cselekményt nem bírói tisztséget viselõ személy követte el 27

14 (1)(e) a panasz alaptalan vagy bizonyítás esetén nem indokolná

a fegyelmi eljárás megindítását
60

14 (1)(f) a panasz hamis, téves, vagy félreértésen alapul 116

14 (1)(h) a panasz alanya már nem tölt be bírói tisztséget 7

14 (1)(j) a panasz a bírósági tisztségviselõ nem bírói feladataival / ítélkezési
munkájával kapcsolatban tanúsított szakmai magatartásról szól és ésszerûen
nem indokolt, hogy az befolyásolja alkalmasságát a bírósági tisztség betölté-
sére

3
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Kimenetel Szám

14(1)(k) minden egyéb, a Rendelet alapján nem a bírósági

tisztségviselõ magatartásával kapcsolatos panasz
3

Nem alkalmazható* 114

Vizsgálatot követõen a panasz elutasítása a Lord és a Lord Chief

Justice által
20

5.sz. Rendelet alapján elutasítva (panasztételi határidõ

elmulasztása)
17

Befogadva** 121

Összesen 1638

Forrás: http://judicialcomplaints.judiciary.gov.uk/docs/OJC_Annual_Report_2010_-_11.pdf

3. táblázat – Fegyelmi eljárás kimenetele bírósági tisztség szerint

Rendes
bírák

Halottkém
(coroners)

Magisztrátus
bírák

Közigazgatási
bírák

Összesen

Útmutatás kibo-
csátva

8 1 0 3 12

Figyelmeztetés 0 0 1 0 1

Formális ajánlás 4 0 6 1 11

Rendreutasítás 3 0 24 1 28

Eltávolítás 0 1 22 6 29

Lemondás 2 0 18 5 25

Összesen 17 2 71 16 106

Forrás: http://judicialcomplaints.judiciary.gov.uk/docs/OJC_Annual_Report_2010_-_11.pdf

1.4. A bírói magatartást irányító szabályok forrásai

Miután a common law világától idegen, formalizált fegyelmi eljárások folya-
matos szaporodásáról beszélhetünk, melyek esetében egyre fontosabbá válik,
hogy egy bíró mely cselekedete adhat alapot a felelõsségre vonásra, ezért nem so-
kat váratott magára egy bírói magatartási kódex megjelenése sem, melyet az új fõ-
bírót segítõ Bírói Tanács készített el. Ez részletesen „szabályozza” a bíráktól el-
várt magatartást, a médiával, üzleti világgal való kapcsolat korlátait. A
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forradalminak tekinthetõ változások ugyanis megkövetelik, hogy a bíró tisztában
lehessen azokkal a standardokkal, melyektõl, ha eltér, büntetésre tarthat számot.
Ugyancsak fontos támpontot jelentenek az egyes bíróságok által megalkotott ma-
gatartási, etikai kódexek, melyek gyakran meglepõ részletezettséggel elemzik,
hogy milyen ajándék elfogadása alapozhatja meg a pártatlanság látszatának sérel-
mét,vagy hogy milyen hangnemben kell a tárgyalást vezetni.229

Az angol fejlemények megértésénél nem lehet eltekinteni az európai integráci-
ós háttértõl, mely az igazságszolgáltatás számos klasszikus vonásának eltûnését
eredményezte. Az Emberi Jogi Törvény 1998-as hatályba lépése és annak nyil-
vánvaló következményei mellett érdemes e téma kapcsán felhívni a figyelmet
egy európai intézmény közvetett hatására is, mely javaslataival minden bizonnyal
befolyásolta a reformok irányát az Egyesült Királyságban. Az Európa Tanács eu-
rópai bírákat képviselõ Konzultatív Tanácsa már 2001-ben megfogalmazta véle-
ményét a fegyelmi felelõsségre vonás tekintetében, melynek elvei láthatóan tük-
rözõdnek az angol megoldásban. A testület elnöke ebben az idõszakban ráadásul
az Egyesült Királyság képviseletében Lord Mance volt, ami a vélelmezett ráhatást
talán még érthetõbbé teszi.230

Ami korábban elképzelhetetlen volt, az mára valóság. A hagyományosan nagy
tiszteletnek örvendõ angol bírák többé nem érezhetik magukat a megszokott „biz-
tonságban” a tárgyalóteremben, vagy azon kívül sem, hiszen bármilyen rossz
megnyilvánulásukat panasz, meghatározott eljárás szerinti vizsgálat, majd hivata-
los felelõsségre vonás követheti. Ez ráadásul vonatkozik a felsõbíróságok nagyha-
talmú bíráira is (senior judges), akiket elmozdítani ugyan csak a törvényhozás két
házának együttes akaratával lehet, de a korábban elképzelhetetlen fegyelmi bünte-
tésnek ma már velük szemben sincs akadálya. Fontos, a jogtudomány számára
megválaszolandó kérdés, hogy e globális folyamatnak a bírói függetlenségre mi-
lyen következményei lehetnek?

Egy elegánsnak és kontinentális szemmel nézve mesésnek, kicsit titokzatos-
nak tûnõ korszak lezárult. A díszletek alig változtak,231 ám a 21. századtól az an-
gol bíróknak is közelebbrõl kell megismerkedniük az átláthatóság és felelõsségre
vonás fogalmaival.
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sítik az angol igazságszolgáltatás világát.



2. Az Egyesült Államok bíráinak eltávolítása,
és fegyelmi felelõsségre vonása

Az Egyesült Államok bíráinak szövetségi, és tagállami kiválasztási rendszerét
szinte a szövetség létrejötte óta folyamatos kritika éri. A fékek és ellensúlyok
gyakran idealizált hálójában egyértelmûen önálló hatalmi ágként meghatározott
bírói hatalom képviselõinek szelekciója különös érdeklõdésre tart számot ott, ahol
a körülmények sajátosságai okán a törvényhozó és végrehajtó hatalom valós kont-
rolljaként mûködhettek a bíróságok a 19 század kezdetétõl.232 A bírák kiválasztá-
sa azért különösen érzékeny kérdés, mert az alkotmányossági, ideológiai, politikai
kérdésekben állást foglaló döntéshozók beállítottsága mindig is foglalkoztatta és
közvetlenül is súlyosan érintette az aktív politikusokat, a perben álló feleket, és tu-
dományos szempontból kíváncsivá tette az igazságszolgáltatás optimális mûkö-
désért aggódó egyetemi jogászokat.

Ám nem pusztán a kiválasztás kérdése okozott és okoz mindmáig fejtörést so-
kaknak, hanem az is, hogy miként lehet a bírói függetlenség valós sérelme nélkül
eltávolítani, vagy legalább valamilyen büntetésben részesíteni azokat a bírókat,
akik nem megfelelõen látják el feladatukat, vagy a bírói tisztség ellátására alkal-
matlanná váltak.

2.1. A szövetségi bírák fegyelmi felelõsségre vonása

Már elsõéves joghallgatók is pontosan tudják, hogy az amerikai szövetségi bí-
rák függetlenségének két legfontosabb alkotmányos garanciáját az jelenti, hogy
kinevezésük jó magaviselet esetén élethossziglan szól, és hogy fizetésük hivatali
idejük alatt nem csökkenthetõ. Azt is tudják általában, hogy a jó magaviselet
ügyében – mint általában mindenhol a common law világában – a törvényhozás
foglalhat állást.

Az alkotmány megalkotása idõszakában a ma létezõ megoldás, miszerint a tör-
vényhozás két háza együttes akarata foszthat meg egy szövetségi bírót tisztségé-
tõl, nem volt magától értetõdõ. Hosszú viták folytak arról, hogy milyen megoldás
lenne kívánatos, mire az alkotmányba került a híres passzus, miszerint a Képvise-
lõház egyszerû és a Szenátus minõsített többségének akaratával lehet egy bírót hi-
vatalától megfosztani.

Akárcsak az angol bírák esetében, az Egyesült Államok bírái kapcsán is el-
mondható, hogy a visszahívás ezen módja inkább elméleti lehetõségként, mint ru-
tin eljárásként lebeg mindmáig a bírák feje felett. Ugyan az angol helyzettel, ahol
még egyetlen bírót sem sikerült ilyen módon megszégyeníteni,233 nehéz lenne
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versenybe szállni, de az Egyesült Államokról is elmondható, hogy ezzel a végsõ
eszközzel csak rendkívül ritkán élt a törvényhozás.

Ráadásul már az elsõ felmerült eset megmutatta, hogy mennyire nehéz egy
ilyen ügyben a két Ház akaratát egységbe kovácsolni, fõleg akkor, ha az eltávolí-
tási szándék mögött politikai célok is sejthetõk. Samuel Chase bíró ellen a bírói hi-
vatással összeegyeztethetetlen magatartás vádjával indult eljárás, mert egy vádes-
küdtszéket oly módon tájékoztatott, hogy abból politikai – és nem mellékesen
Jefferson elnök véleményével ellentétes – álláspontja kiviláglott. Emellett számos
egyéb, a bíró szakmai munkáját érintõ kifogásra hivatkozott a képviselõházi elõ-
terjesztés. Az elnök szándéka azonban, hogy az erõteljesen föderalista álláspontú
Legfelsõbb Bírósági bírót kimozdítsa hivatalából, a Szenátus ellenállásán megbu-
kott. Még olyanok is a felmentés mellett szavaztak, akik az elnök pártján álltak
ugyan, de úgy ítélték meg, hogy a megvádolt bíró munkája szakmai szempontból
nem kifogásolható. Ez az eset több szempontból is mérföldkõvé vált a hatalmi
ágak elválasztása, a bírói függetlenség elvének gyakorlati megvalósulása szem-
pontjából. Ez az elsõ és egyetlen kísérlet, hogy egy legfelsõbb bírósági bírót –
nyilvánvalóan politikai alapon – egy alkotmányos eszközbe burkolva megpróbál-
janak eltávolítani, intõ példaként szolgált a késõbbiekben mind a törvényhozás,
mind a bírák számára. A törvényhozás ezt követõen nem is próbálkozott ezzel a
módszerrel, míg a szövetségi bírák tartózkodtak az eljárás során a politikai szem-
pontból érzékeny megnyilvánulásoktól.

Persze az „impeachement” eljárások eddigi esetei arra is rámutatnak, hogy bí-
rókkal kapcsolatban még mindig könnyebb az elítéléshez szükséges 2/3-ot össze-
hozni, mint az Egyesült Államok elnökeivel, vagy más politikai tisztséget betöl-
tõkkel szemben. Az eddig 16 szövetségi tisztviselõ ellen indult ilyen eljárás közül
csakis 7 szövetségi bíró esetében zárult „sikerrel” a képviselõházi kezdeménye-
zés. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ezeknél az eseteknél – egyet kivéve
– a bírákat olyan bûncselekmény elkövetése miatt távolították el posztjukról, ami-
rõl a bíróság már marasztaló ítéletet hozott. Az egyetlen példát arra, hogy a bíró-
ság felmentõ ítélete ellenére eltávolítottak egy szövetségi bírót, Alcee Hastings
fordulatos vesztegetési ügye szolgáltatott, akit ugyan az esküdtszék felmentett a
vádak alól, ám a demokrata többségû Szenátus mégis visszahívással büntetett. A
Szenátus ugyan megtehette volna, hogy az érintett bírót eltiltja minden további
szövetségi poszt betöltésétõl, ám nem tette, és így fordulhatott elõ, hogy néhány
évvel késõbb az eltávolított bíró immár megválasztott demokrata kongresszusi
képviselõként várhatta, hogy másokkal szemben indított eljárásokban szavazhas-
son. 234

Az elmozdítás esetén kívül a szövetségi bírókkal szemben egészen 1980-ig
formális eszköz nem létezett a fegyelmi felelõsségre vonásukra. Akárcsak az an-
gol bírák esetében, itt is elmondható volt, hogy maximum informális módon, a
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belsõ önszabályozás keretei között kerülhetett sor a bírósági vezetõk részérõl bi-
zonyos szankciók kiszabására akkor, ha egy bíró az etikai szabályok ellen vétett.
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy ugyan az Egyesült Államok szövetségi bí-
rái szakmai kvalitás, morális tartás tekintetében sokáig elmaradtak, és talán még
ma is – a kiválasztási eljárás változásai ellenére – elmaradnak angol felsõbírósági
kollégáiktól, ám viszonylag kis számuk, és az amerikai tagállami bírákhoz képest
mutatott színvonalbeli fölényük miatt a formális fegyelmi eljárások hiánya nem
okozott komoly problémákat. Volt ugyan olyan, a Legfelsõbb Bíróságot is foglal-
koztató „fegyelmi” ügy, amikor egy finoman szólva sajátos szövetségi bírótól el-
vonták a rá szignált ügyeket,235 ám a legtöbbször az ilyen problémák házon belül,
a nyilvánosság kizárásával elintézõdtek.

A Watergate botrányt követõ idõszakban, a 70-es években azonban megszapo-
rodtak a szövetségi tisztséget viselõk, azon belül a bírák felelõsségre vonásának
lehetõségét felvetõ viták a törvényhozásban, melyek végül egy új szövetségi tör-
vénytervezet megalkotását, majd elfogadását eredményezték.236 A törvény meg-
alkotásánál figyelemmel voltak a harmadik hatalmi ág függetlenségére, ezért
olyan megoldás született, mely a fegyelmi felelõsségre vonás kérdését – most már
törvényi felhatalmazással – továbbra is a bíróságokra hagyta. A törvény alapján
minden, a bírói magatartással kapcsolatos ügyben kérni lehet a bírósági tisztviselõ
(clerk) útján a panasz kivizsgálását, amit a Fellebbezési Bíróság (Court of
Appeals) korelnöke értékel, majd szükség esetén gondoskodik egy vizsgálóbizott-
ság felállításáról. A bizottság értékelése alapján az illetékes eljáró és fellebbezési
bírókból álló bírói tanács (Circuit’s Judicial Council) fegyelmi büntetések kisza-
bására jogosult, vagy felterjesztheti az ügyet a bírói igazgatási ügyekben szövet-
ségi szinten legfõbb szervnek számító Igazságszolgáltatási Tanácsnak (Judicial
Conference), mely szükség esetén az impeachment eljárás megindítását javasol-
hatja a törvényhozásnak.

A Szövetségi Legfelsõbb Bíróság bíráit azonban kivették az érintettek köré-
bõl,azzal az indoklással, hogy az õ tevékenységük a rájuk irányuló figyelem miatt
átlátható, és esetükben az elmozdítás hagyományos eszköze képes kezelni a kelle-
metlen helyzeteket. Ugyancsak megemlítették a törvény indoklásában, hogy a bí-
rói függetlenség szempontjából is fontos, hogy a legfelsõbb bírói fórum bíráit
megkíméljék a fegyelmi eljárásoktól.237

A törvény hatályba lépését követõen az egyes szövetségi bírósági körzetek az
Igazságszolgáltatási Tanács iránymutatása alapján kialakították saját gyakorlatu-
kat fegyelmi ügyekben, aminek látványos eredménye a nyolcvanas években az
lett, hogy ötven év szünet után 3 impeachment eljárásra és a megvádolt bírák el-
mozdítására is sor került ezek eredményeként. Ez ráirányította a figyelmet arra,
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hogy érdemes a fegyelmi eljárásokat komolyan venni, azok esetleges mûködésbe-
li hiányosságait megvizsgálni, hiszen az említett 3 eset csupán a jéghegy csúcsát
jelentheti. Az 1980-as törvényt leginkább azért lehetett kritizálni, mert a bírósági
vezetõk tehetetlenek voltak azokban az esetekben, amikor tudtak ugyan egy prob-
lémás bíróról, de hivatalos panasz annak kapcsán nem érkezett be hozzájuk.

A legfontosabb módosítás 1990-ben éppen ezt a helyzetet változtatta meg, és
tette lehetõvé, hogy a bírósági vezetõk hivatalos bejelentés nélkül is eljárást indít-
hassanak a tudomásukra jutott tények alapján. A módosítások között ugyancsak
jelentõs fejleménynek számított a három hatalmi ág képviselõibõl összeálló bi-
zottság felállítása, mely a fegyelmi ügyek figyelemmel kísérésére és a szükséges
törvényhozási javaslatok megfogalmazása céljából jött létre.238 Az elnökrõl csak
Kastenmeier bizottságként elhíresült testület feladata az volt, hogy az életfogytig-
lan kinevezett szövetségi bírák visszahívására és fegyelmi felelõsségre vonására
vonatkozó szabályokat, a tényleges gyakorlatot kivizsgálja, és módosító javasla-
tokat készítsen elõ, amennyiben szükségesnek látja. A bizottság a számos módosí-
tó javaslata mellett is összességében jónak értékelte azt a gyakorlatot, ami az
1980-as törvény alapján kialakult. Érzékelte ugyan azt a máig fennálló állapotot,
hogy az ügyvédek a késõbbi konzekvenciáktól tartva ódzkodnak hivatalos pa-
naszt tenni egy szövetségi bíró ellen, ám ezen a területen nem tartott szükségesnek
intézkedéseket.

Egy kizárólag a bírói szervezet részérõl, a kongresszusi kritikákra reagáló kez-
deményezésként állt fel egy bírói összetételû bizottság a fegyelmi ügyben fennál-
ló állapotok kivizsgálása, hogy 2006 szeptemberében közzétegye álláspontját az
1980-as törvény mûködésérõl és módosító javaslatairól.239 A Stephen Breyer bíró
vezetésével elkészített jelentés elutasítja mindazon kongresszusi és a sajtóban
megjelenõ kritikákat, melyek véleménye szerint mediatizált ügyek alapján vontak
le téves következtetést, és keltették azt az érzetet, mintha a bíróságok szervezeti
érdekre tekintettel tussolnának el ügyeket, vagy hoznának helytelen döntése-
ket.240

Az adatokkal alaposan alátámasztott jelentés az eljárási hibái mellett is jónak
minõsíti a rendszert, mely a bírói magatartásbeli hibák feltárását és szankcionálá-
sát megfelelõen szolgálja. A hibák kiküszöbölésére pedig megoldásokat kínál, és
egységes össznemzeti szabályozást követel az Igazságszolgáltatási Tanácstól,
melynek azon gyakorlata, hogy csupán ajánlásokat tesz a fegyelmi ügyek kezelé-
sére, szintén hozzájárulhatott a kritizált helyzet kialakulásához. A Breyer bizott-
ság jelentésével egyetértettek az Igazságszolgáltatási Tanács bírái is, akik 2008
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márciusában egy egységes és kötelezõ érvényû fegyelmi eljárásról szóló szabály-
zatot fogadtak el.

Összességében elmondható, hogy a szövetségi bírókkal szemben kiszabott fe-
gyelmi büntetések száma továbbra is csekélynek mondható. A Breyer bizottság
jelentésébõl kitûnik, hogy 2001 és 2005 között a beérkezõ mintegy 5000 panasz
alapján csupán 32 esetben került sor tényleges intézkedésre, és további 42 esetben
egy közbensõ esemény miatt (pl. a biró lemondása miatt) elmaradt a fegyelmi fe-
lelõsségre vonás.

Ennek hátterében több tényezõ áll. Azon örvendetes fejlemény, hogy a szövetsé-
gi bírák kiválasztásánál évtizedrõl évtizedre növekszik a szakmai teljesítmény, és a
bíró jelölt egyéb, a morális tartással összefüggõ kvalitásainak szerepe, magától érte-
tõdõen csökkenti az esélyét a fegyelmi felelõsségre vonást megalapozó események
elõfordulásának. 241 Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy mára már több évtize-
des gyakorlat alakult ki ezen a területen az Egyesült Államokban, ami alkalmat te-
remtett arra, hogy maguk a bírák is alkalmazkodjanak mindazon etikai elvekhez,
amit a bírói szervezetrendszer a nagyfokú függetlenség mellett is megkövetel tõlük.
Ráadásul az egyre inkább karrierbírói tevékenységgé váló hivatást ma már sokkal
gyakrabban választja az a felkészült, tagállami bírói tapasztalattal felvértezett fiatal
korosztály, akinek döntésénél a hivatástudat legalább olyan szerepet játszik, mint az
elõrelépés lehetõsége. (Érdekes jelenség ugyanakkor, hogy a szövetségi bírói fize-
tések, mióta annak összegét a kongresszusi képviselõi fizetésekhez kötötték, nem
követik az inflációt, így egyre többször fordul elõ, hogy egy ügyvédbõl bíróvá kine-
vezett jogász ismét a magánpraxist választja242)

Vannak azonban, akik nem ezekben a tényezõkben látják a fegyelmi felelõs-
ségre vonások csekély számának okait. Mindkét fent említett bizottság szólt arról
a jelenségrõl, hogy az eljárásokban rendszeres aktív szerepet játszó ügyvédek,
akik a bírákkal kapcsolatban a legtöbb tapasztalatra tehetnek szert, mennyire rit-
kán élnek a szövetségi bírókkal szembeni panasz lehetõségével.243 Ez pedig –
ahogy az egyik kritikus jelzi – nem a bírókkal kapcsolatos általános megelégedett-
ségnek köszönhetõ, hanem sokkal inkább annak a félelemnek, ami az ügyvédek
körében általános. Ki akarja kitenni magát és az ügyfelét annak, hogy egy fegyel-
mi ügy miatt késõbb az érintett bíró vagy annak kollégái részérõl õt valamilyen
megfoghatatlan retorzió érje? Márpedig az anonim panasz lehetõségét mind a tör-
vényhozás, mind a problémakört elemzõ bizottságok elutasították. Mary Allen
Keith a bíróságokkal szembeni bizalom helyreállítását kifejezetten abban látná, ha
az ügyvédi panaszok anonimitását törvényi eszközökkel biztosítani lehetne244
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2.2. A tagállami bírák elmozdítása, és fegyelmi felelõsségre vonása

A tagállami sajátosságok a bírósági szervezetrendszer tekintetében olyan je-
lentõs különbségeket mutatnak, ami általában megnehezíti azt a kísérletet, hogy a
megoldásokról valamilyen általános képet kapjunk. Az egyes intézmények elne-
vezése is számos problémát, és félreértést okoz még az amerikaiak számára is.
(Ezt általában azzal a példával szemléltetik, hogy ha valaki New York állam-
ban betéved egy bíróságra, aminek az elnevezése „Supreme Court”, akkor még
véletlenül se gondolja, hogy a legfelsõbb bírói fórum épületében van. Azt abban
az államban „Court of Errors and Appels”-nek hívják. Ugyanakkor „Supreme
Court”-nak nevezik a Legfelsõbb Bíróságot Massachusetts államban.)

A tagállami bírák változatos módon nyerik el tisztségüket, és legalább ennyire
változatos azon módszerek száma is, mely fegyelmi felelõsségre vonásukat, vagy
bírói tisztségtõl való megfosztásukat rendezi.

Ami összeköti ebben a tekintetben a tagállamokat, hogy szinte kivétel nélkül
van mód az impeachment eljárásra, habár ezt éppoly ritkán alkalmazzák, mint
szövetségi szinten. Az eljárás sikerességéhez azonban a szövetségitõl eltérõ sza-
vazati arányokat követelnek meg az egyes alkotmányok. Van ahol a Szenátus ¾-e,
van ahol csupán egyszerû többsége (pl. a fent említett Massachusetts esetében)
szükséges egy bíró eltávolításához. Az alkotmányokban általában rögzítik, hogy
milyen okok vezethetik a törvényhozást ehhez a megoldáshoz, és ezek között
olyan fogalmakat találhatunk, mint bûncselekmény elkövetése, nagyfokú erkölcs-
telenség stb245 Az elmúlt évtizedekben csupán néhány ilyen eljárásra került azon-
ban sor, miután a bírák fegyelmi ügyeit már nem a törvényhozás szintjén kezelik a
tagállamok. Az államok mintegy harmadában elvileg más törvényhozási eszköz is
rendelkezésre áll az elmozdításhoz,246 aminek inkább történeti, mint gyakorlati
jelentõsége van manapság. Ez ugyan az elõbbinél jóval szélesebb lehetõséget biz-
tosíthat a törvényhozásnak, mert gyakorlatilag a bíró betegsége, vagy lustasága is
alkalmat adhatna az eltávolítására, ám az elmúlt évtizedekben ennek sikeres alkal-
mazására nem volt példa.

Azon bírókat, akik választással, meghatározott idõre szereznek bírói pozíciót,
elvileg a következõ választáson távolíthatják el a legkönnyebben maguk a válasz-
tók. Ugyanakkor néhány államban arra is megvan az elvi lehetõség, hogy a bírót a
ciklus kitöltése elõtt visszahívják. A legutóbbi kudarcba fulladt kísérletre Kalifor-
niában került sor, ahol az O.J. Simpson gyermek elhelyezési ügyében Simpson ja-
vára döntõ bírónõ visszahívásához gyûjtöttek aláírásokat, ám a szükséges
mennyiséget a felháborodott választók nem szerezték meg.
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2.3. Fegyelmi bizottságok

Az elvi lehetõségek, és a kivételes jelleggel alkalmazott módszerek helyett a
tagállamok már évtizedekkel ezelõtt kialakították azokat az intézményi megoldá-
sokat, amivel a szakirodalomban némi eufemizmussal változatos színvonalúnak
nevezett bírói kar247 magatartását a fegyelmi felelõsségre vonás eszközével kor-
dában lehet tartani. Ezt a common law világától alapjaiban idegen, a bírói függet-
lenség határait kritizálhatóan feszegetõ megoldást a gyakran mediatizált botrá-
nyos esetek indukálták, amire a törvényhozás ilyen módon reagált.

Elsõként Kalifornia hozott létre alkotmánya módosításával egy olyan, folya-
matosan mûködõ fegyelmi testületet, mely mintául szolgált a többi tagállamnak,
hogy a nyolcvanas évekre – különbözõ elnevezésekkel248 – már mindenhol létez-
zen valamilyen azonos céllal mûködõ, a bírákkal kapcsolatos panaszokat kezelõ
intézmény. Tipikusan laikusokból, ügyvédekbõl, bírákból összeálló fegyelmi tes-
tületekrõl van szó, akik egy eléjük kerülõ fegyelmi ügyben döntést hoznak, és az
adott államtól függõen marasztaló döntésük a bíróság elõtt megtámadható, vagy
éppen õk maguk csupán javaslatot tesznek a tagállami legfelsõbb bíróságnak a
büntetés kiszabására.

Egyes államokban a fegyelmi bizottságok az igazságszolgáltatási szervezet-
rendszer részeként, máshol független intézményként mûködnek. Van, ahol nem
csupán a bírák, hanem más, a bíróságokon dolgozó alkalmazottak fegyelmi ügyei-
ben is hatáskörrel bír az adott bizottság.249

A büntetések a figyelmeztetéstõl a pénzbüntetésen át a bíró elmozdításáig vál-
tozatos formát nyernek a tagállami szabályozástól függõen.250

A benyújtott panaszoknak csupán a töredékébõl lesz fegyelmi büntetés, és
ezen a téren az egyes tagállamok között nagy különbségek nem mutatkoznak.251

Akárcsak az Egyesült Királyságban, itt is elmondható, hogy a benyújtott pana-
szok jelentõs része a bírói ítélet tartalmi részét támadja, ami nem képezheti fegyel-
mi eljárás tárgyát.

2.4. Fegyelmi ügyek és a nyilvánosság

Az Egyesült Államokban a nyilvánosságra vonatkozó alkotmányos alapjogot
mindig is komolyan vették, ami az igazságszolgáltatás területén különös jelentõ-
séggel bír. Közérdekrõl lévén szó, ez a jog más alkotmányos alapjogokkal is rend-
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re hatékonyan konkurál. A fegyelmi ügyek kapcsán több kérdés is felmerül akkor,
ha az eljárás nyilvánosságáról, és a kiszabott büntetések közzétételének kérdésé-
rõl van szó. Nyilvánvalóan a bírák, és rajtuk keresztül az igazságszolgáltatás te-
kintélye forog kockán akkor, ha egy köztiszteletben álló, és munkakörénél fogva
„tekintélyt sugározni köteles” bíró szennyesét kiteregetik a nyilvánosság elé. Még
egy enyhe fegyelmi büntetéssel a háta mögött is felmerülhet a peres felekben,
hogy milyen alapon ítélkezhet az adott bíró így mások felett. Annak is van ilyen
veszélye, ha valaki ellen súlyos, de alaptalan vádak miatt folytatnak eljárást, és
felmentése esetén rajta marad ennek bélyege. Más oldalról, joga van tudnia a tár-
sadalomnak azt, hogy az adófizetõk pénzébõl finanszírozott bírák miként tesznek
eleget kötelességeiknek, vagy hogy a saját ügyükben eljáró bíró ellen milyen fe-
gyelmi eljárás folyik, ami esetleg még õket is érintheti. Ugyanakkor a fegyelmi el-
járások hatékonysága szempontjából az is felmerülhet, hogy egy nyilvános tár-
gyalás mennyiben akadályozza azt, hogy a tipikusan igen kényes ügyben
megnyilatkozzanak az ügyvédek, esetleg az érintett bíró közvetlen munkatársai.

Nagyjából ezek a dilemmák övezik e kérdéskört a tagállami fegyelmi bizottsá-
gok létrejötte, illetve a szövetségi szintû fegyelmi eljárások elindulása óta. Na-
gyon sok érv szól a fegyelmi ügyek bizalmas kezelése mellett, ám ezt az érvet a
nyilvánosságra vonatkozó alkotmányos követelmények szigorrúbb értelmezése
több esetben felülírja.

A nyilvánosság ügye három ponton is fejtörést okoz a jogalkotónak: A benyúj-
tott panaszok, az eljárás, és a bizottsági döntés nyilvánossága merülhet fel, és mint
jeleztük, ebben a kérdésben is igen változatos megoldásokra bukkanhatunk a tag-
államokban. Jellemzõen az eljárás kezdeti szakaszában bizalmasan kezelik az
ügyeket, és a legtöbb helyen csak abban az esetben teszik az ügyet nyilvánossá, ha
marasztaló ítélet születik. Van azonban arra is példa, ahol, minden bizottsági dön-
tést, a végeredménytõl függõn közzé tesznek (Arkansas) és sok helyen a fegyelmi
tárgyalás is nyilvános. Olyanra is van példa, ahol a kiszabott fegyelmi büntetés
egyfajta nyilvános megszégyenítéssel párosul, mert a bizottsági döntést azon bíró-
ság elnökének kell felolvasnia a nyilvánosság és a sajtó jelenlétében, ahol a bíró
dolgozik. (Mississippi) 252

Ami egészen bizonyos, hogy ott, ahol a fegyelmi döntések teljes terjedelemben
hozzáférhetõek, szépen lassan egy „fegyelmi precedensjog” is fejlõdni kezd, és a
bírák már nem csupán a magatartási kódexekbõl tájékozódhatnak a rájuk vonatko-
zó jogokról és kötelezettségekrõl.
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3. A bírák eltávolítása és fegyelmi felelõsségre vonása
a római-germán jogcsaládon belül

Az a kérdés, hogy egy a törvényeket alkalmazó bíró mennyiben vonható
szakmai tevékenységéért felelõsségre, és miként lehet eltávolítani õket, leg-
inkább jelentõs társadalmi, politikai változásokat követõen kerül az érdeklõ-
dés középpontjába. Ilyennek számít a polgári demokráciát „kommunizmusra”,
vagy a fasizmusból, netán a kommunista egypártrendszerrõl polgári demokráciá-
ra váltó országok egy meghatározott idõszaka, amikor az adott szemszögbõl, a ha-
talmat gyakorlók között uralkodó felfogásból nézve az elõzõ korszak bírái a „bû-
nös” rendszer kiszolgálóinak számítanak. A példákért nem kell a távoli múltba
menni.

Azt, hogy egy német bíró, aki saját felfogása szerint a hatályos döntéseknek
megfelelõen végezte munkáját, mégis felelõsségre vonható tevékenységéért, a
közelmúlt nagy vihart kavaró ítéletei bizonyították a német bírák és a közvéle-
mény számára. Jogászi szemmel nézve talán nem a legszerencsésebb szempont-
ból. Olyan konkrét bírói ítéletéért vontak felelõsségre bírákat, ami erkölcsi szem-
pontból akceptálható, ám jogi megítélése az átlagember jogérzete szempontjából
is több mint problematikus. Ráadásul a bírák elmarasztalása a bírói függetlenség
kérdését is egészen új megvilágításba helyezte.

A német egyesülést megelõzõen is büntette a Német Szövetségi Köztársa-
ság Büntetõ Törvénykönyve a bírói hivatallal való visszaélést, ám éppen a bírói
függetlenség széles interpretációja miatt csak rendkívül ritkán alkalmazta a rend-
õrség, és az ügyészség az erre vonatkozó rendelkezéseket, és még ritkábban szü-
lettek marasztaló ítéletek. Ennek köszönhetõen mentettek fel számos náci kor-
szakban ítélkezõ bírót, akik a rezsim kiszolgálóiként, de a törvényi elõírások
keretén belül hoztak ítéleteket. A hetvenes években szigorították is a büntetõ tör-
vénykönyv ezen rendelkezését, és ennek esett áldozatául számos, korábban az
NDK-ban ítélkezõ bíró. Az elsõ, és talán legismertebb ügyben azt a bírót ítélték el
egy év és kilenc hónap végrehajtandó szabadságvesztésre, aki korábban rendszer-
ellenes sajtótermék terjesztéséért 8 éves szabadságvesztésre ítélt egy matemati-
kust úgy, hogy az adott cselekedet büntethetõségi felsõ határa az NDK büntetõ
törvénykönyve alapján 10 év volt. A Szövetségi Legfelesõbb Bíróság jóváhagyó
döntését követõen a bíró az alkotmánybírósághoz fordult, mely meglepetésre ki-
nyilvánította, hogy a visszamenõleges törvénykezés tilalma azért nem releváns
ennél az esetnél, mert az ítélet az emberi jogok nyilvánvaló megsértését jelenti.
Márpedig a korabeli NDK-ban nem érvényesültek az emberi jogok, így a bírák
nem tekinthették a törvényeket jogbiztonságot nyújtó jogforrásnak. A matemati-
kusra kiszabott 8 éves büntetés a rendszer keretei között is aránytalannak volt te-
kinthetõ. A rendszerváltást követõ évtizedben több mint száz ilyen jellegû eljárás
indult, melyek közel egyharmada zárult marasztaló ítélettel.

Azt nehéz megítélni, hogy mindennek milyen következményei lehetnek a tár-
sadalom jogtudatára, és hogy a jelen és jövõ bírái milyen tanulságokat vonnak le

102



abból, hogy retrospektív módon, egy teljesen más ideológiai alapból kiindulva
miként lehet megítélni a munkájukat.

Ami biztos, hogy egy 21. századi bírónak ma már nem csupán attól kell tarta-
nia, hogy egy esetleges rendszerváltás miatt kell tevékenységérõl számot adnia,
bûncselekmény elkövetése esetén neki is bíróság elé kell állnia, vagy esetleg az
ítéletével okozott vagyoni kárért is felelnie kell, hanem attól is, hogy egyre foko-
zottabb figyelem fordul munkája olyan részletei felé is, ami korábban a tárgyaló-
termi pletykákon kívül visszhang nélkül maradt. Azt, hogy egy vádlottal szembe-
ni udvariatlan, sértõ hangnem a bíróval szembeni retorzióval járhat, egy angol
bíró néhány éve még elképzelni sem tudta, mint ahogy kontinentális kollégái se
nagyon.

Amennyiben a bírák felelõsségre vonhatóságát megvizsgáljuk az angolszász
és kontinentális jogrendszerekben, akkor látható, hogy az elmúlt évtizedek ezen a
téren is jelentõs konvergenciát mutatnak. Mindkét nagy jogcsalád szakmai diskur-
zusaiban elõtérbe került az a kérdés, hogy miként lehet a bírák felelõsségre vonha-
tóságát erõsíteni úgy, hogy közben a bírói függetlenség ne szenvedjen sérelmet.
Az angolszász országok közül az Egyesült Királyság példáján látható leginkább,
hogy e két védendõ érték konfliktusából milyen sokáig a bírák függetlenségének
védelme kerül ki gyõztesen, és csak az ezredforduló után került sor a bírák fegyel-
mi felelõsségre vonását biztosító intézményrendszer kialakítására, mely mára már
kontinentális országok gyakorlatát meghaladva, igen nagy intenzitással mûködik.
A bírói hatalom szerepének folyamatos növekedése, mely nem pusztán az állam-
polgárokra vonatkozó jogok meghatározásának területén, hanem a kormányzati
és törvényhozó hatalom korlátozása területén is tetten érhetõ, szükségszerûen ve-
tette fel a bírák mozgásterének korlátozását.

A kontinentális jogrendszerekben, ahol a szakbírák pozíciója tradicionálisan
gyengébb angolszász kollégáikhoz képest, az elmúlt évtizedek a bírói független-
ség garanciáinak erõsítésével, és a legtöbb országban a bírói önigazgatás szerve-
zeti kereteinek kialakításával teltek. Az önigazgatás megteremtése – talán a
korporativizmus vádját elkerülendõ, vagy a bíróságok hatékonyabb mûködését
követelõ társadalmi nyomásra – azzal a következménnyel is járt, hogy a fegyelmi
ügyek szabályozása és hatékony mûködtetése is hangsúlyt kapott az igazságszol-
gáltatási tanácsok politikájában.

Mára mindkét jogcsaládban elfogadott nézetté vált, hogy a bírói függetlenség
biztosítása mellett is erõsíteni kell a számon kérhetõséget, amit a korábbi büntetõ-
jogi (és polgári jogi) felelõsség mellett a fegyelmi felelõsséggel kell kiegészíteni.
A dilemma általában az, hogy lehet-e fegyelmi ügyekkel kordában tartani a bírá-
kat úgy, hogy eközben ne veszítsék el önérzetüket, önállóságba vetett hitüket, és
ha a nyilvánosság iránti követelmények a fegyelmi ügyek nyilvánosságra hozata-
lát is kikényszerítik, akkor az ügyfelek elõtti tekintélyüket.

A fentiekbõl következõ két alapvetõ kérdés merül fel leginkább minden eset-
ben. 1. Mi képezze a fegyelmi felelõsségre vonás alapját, és hol legyenek annak
határai? 2. Milyen szervezet végezze a fegyelmi felelõsségre vonást? Az alábbiak-
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ban e két kérdést kívánjuk röviden körbejárni a mintaadó kontinentális jogrend-
szerek példáján keresztül. Példáinkat megpróbáljuk a római-germán jogcsaládot
formáló két alapvetõ jogrendszer (francia, német) megoldásaiból meríteni.

3.1. A bírák jogbiztonsága, avagy a fegyelmi felelõsségre vonás forrásai

A kontinentális jogrendszereket általában úgy jellemzik, mint ahol a jogalko-
tó arra törekszik, hogy pozitív szabályokkal az életviszonyok lehetõleg minél
nagyobb területét lefedje, és minél kisebb mozgásteret engedjen a jogalkalma-
zóknak. Ez a sommás megállapítás a fegyelmi felelõsség tekintetében egyelõre,
legalábbis a két, mintaadónak számító nagy kontinentális jogrendszerre (Német-
ország, Franciaország) nem jellemzõ. Ezekben a jogrendszerekben a bírákra vo-
natkozó fegyelmi szabályokat alapvetõen a bírói gyakorlat alakította és alakítja ki.
Az alkotmányban, és a törvényekben megtalálható, a bírák tevékenységét vezérlõ
általános elveken túl a fegyelmi hatásköröket gyakorlók alakították ki a felelõs-
ségre vonást megalapozó elõírásokat. E látszólag jogbizonytalanságot jelentõ
megoldás jelenleg is háborítatlanul, különösebb problémák nélkül mûködik mind-
két jogrendszerben, amire legfõbb magyarázatként az szolgál, hogy a jogesetek
megismerhetõk, a döntéseket többségében bírák hozzák, és az évek során kialakí-
tott gyakorlat részletekbe menõ jogszabály vagy etikai kódex nélkül is megterem-
tette azokat a legfontosabb mércéket, melyek a bírák tevékenységét orientálhat-
ják. A két mintaadó jogrendszer ebben a tekintetben valójában már nem számít
mintaadónak, hiszen a kontinentális országokban is elindult azon folyamat, mely
a bírák számára precízebb iránymutatást adó jogszabályokkal, magatartási kóde-
xekkel kívánja azokat a bírói magatartásmintákat meghatározni, amitõl eltérve a
bírák fegyelmi büntetésre tarthatnak számot. A folyamat megállíthatatlannak tû-
nik, és minden valószínûség szerint a szakmai szervezetek nyomására elõbb vagy
utóbb mindenhol megteremtõdnek a fegyelmi büntetéseket megalapozó precí-
zebb jogforrási feltételek. Jól látszanak azok a törekvések, melyek túl akarnak lép-
ni a „bíróhoz méltatlan magatartás” fogalmának jogszabályi rögzítésén, melynek
talaján a fegyelmi büntetésre feljogosított speciális intézmény, vagy bíróság gya-
korlatilag azt minõsít etikátlannak, amit jónak tart. A különbözõ bírói szervezetek
minden országban élen járnak a magatartási kódexek kialakításánál, és még Né-
metországban is léteznek ilyen irányú kísérletek. Érdekes megoldásnak számít pl.
a 2006 óta Schleswig kerekasztal” néven mûködõ bírói szervezet által kidolgozott
dokumentum, mely a bírák félelmeire hivatkozva nem újabb etikai szabályok ki-
dolgozásával, hanem egy kérdéssor megfogalmazásával kíván iránymutatást adni
a bírák számára. A kérdések, mint pl. „hogyan szeretném, hogy bánjanak velem
ügyfélként a bíróságon?” a bírákat szabályok rögzítése nélkül is orientálhatja.253
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A bírói szervezetek által kidolgozott, és a tagok számára (és nem kötelezõen a fe-
gyelmi testületeket is befolyásoló) iránymutató elõírásokhoz képest minõségi ug-
rást jelent az, amikor a fegyelmi eljárásra és büntetésre okot adó magatartási sza-
bályokat egy országban a jogalkotás rögzíti bírói magatartási kódexként. A
kötelezõ érvényû fegyelmi szabályok innentõl kezdve a bíró mozgásterét megha-
tározó, korlátozó, és a fegyelmi testületeket kötõ jogforrássá válnak, és nyújtanak
egyben nagyobb biztonságot a nehéz terepen dolgozó bírák számára. Erre a medi-
terrán kontinentális jogrendszerek jelenthetnek jó példát, mint Spanyolország,
vagy Olaszország. Talán nem véletlen, hogy ilyen jogszabályi elõírások azokban
az országokban léptek hatályba, ahol a bírói önkormányzatiság magas szintet ért
el, és ahol a jogalkotó jónak látta azt, ha a „bírói önregulázás” helyett törvényho-
zóként maga precizírozza a jogszabályokat. Olaszországot több szempontból is
érdemes kiemelni, mely véleményünk szerint ebben a kérdésben igen messzire
ment, és ahol egy 2006-os reform keretében alakították át a bírák (és ezzel együtt a
közös kasztba tartozó ügyészek) fegyelmi felelõsségre vonásának szabályait.
Ezek a szabályok több szempontból is tanulságosak.

A korábbi néhány mondatos, homályosnak számító törvényi rendelkezések he-
lyébe kifejezetten részletezett szabályok léptek, melyek a fegyelmi bizottság
diszkrecionális jogkörét kívánták korlátozni. Ugyanakkor szándékai szerint a tör-
vény a kifejezetten aprólékos szabályozással a bíró személyes függetlenségét kí-
vánta erõsíteni, hiszen a homályos fogalmakat kerülve ki akarta zárni, hogy a fe-
gyelmi szabályzatban rögzítetteken túl bármilyen megfoghatatlan cselekedetéért
eljárást indíthassanak egy bíró ellen. Így a korábban a bizottság gyakorlatában
használt, nehezen értelmezhetõ fogalmak, mint a „bírói presztízs” bele sem kerül-
tek a jogszabályba.

Ugyanakkor a bírói függetlenség alapjait feszegetõ elemek is bekerültek a kó-
dexbe, melyek a fegyelmi bizottság számára továbbra is lehetõséget adnak, hogy
egy ingoványos terepen a bírói függetlenség és a bírói felelõsség között egyensú-
lyozzanak. A törvény ugyanis az alkotmányra építve kimondja, hogy a bírák sza-
badok a jog és a tények értelmezése területén, és e körben fegyelmi felelõsségre
vonásuk kizárt. Ezt a védelmet viszont egy határon túl már nem garantálja, mert
kivételként rögzíti azokat az eseteket, amikor súlyosan jogsértõ, és a tényeket fél-
reértelmezõ bírói döntések mégis fegyelmi büntetést alapozhatnak meg. Ezeket a
bíró akár szándékosan, akár megbocsáthatatlan hanyagságból hozza, büntetést
vonhat maga után. Hasonlóan sajátos – és csakis a kontinentális hagyományokból
értelmezhetõ – kivételnek számít, hogy azon döntésekért is felelõsségre vonható
egy bíró, mely döntések ellentmondásosak, vagy nincs jogszabályi alapjuk.

A szabályozás hiányosságai és vitatható jellege ellenére kétségtelenül véget
vethet egy bizonytalan, a bírói magatartás mikéntjét idõnként nehezen behatárol-
ható állapotnak, és véleményünk szerint a jogbiztonság elvének talaján a konti-
nentális országok többsége is erre az útra tér a közeljövõben, és rigorózus szabá-
lyozással váltja fel azon kivételes területét a kontinentális jogrendszereknek, amit
nem jogszabályok, hanem a bírói jog uralt.
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3.2.A fegyelmi felelõsségre vonás szervezeti keretei

Arra a kérdésre, hogy ki végezze a bírák fegyelmi felelõsségre vonását, a kon-
tinentális jogrendszerek ma már nagyjából egységes választ adnak. A végrehajtó
hatalom jogosítványait ebben a tekintetben kellõképpen megkurtították, és szinte
mindenhol az igazságszolgáltató hatalmi ágon belül kell keresni a fegyelmi jogo-
sítványokat, és azokat a testületeket, melyek a bírákat fegyelmi szempontból szá-
mon kérhetik. A végrehajtó hatalom csak áttételesen, az önkormányzati testüle-
tekbe delegált tagokon keresztül, vagy pl. Németországban, a kisebb súlyú
ügyekben illetékes bírósági vezetõk igazgatási feletteseként rendelkezik befo-
lyással, vagy rálátással a fegyelmi kérdésekbe.

Azt lehet mondani, hogy ez a fejlemény a kontinentális bírák függetlenségének
egyik legjelentõsebb stabilitást szolgáló intézményének tekinthetõ, ami ugyanak-
kor a szervezeten belüli függetlenség sérelmét, a konformitásra hajlamos bírói kar
kialakulását, és a korporativizmus vádját is megalapozhatja.

Két mintatípusról beszélhetünk: A fegyelmi ügyekben illetékes szolgálati bí-
róságokról, és az igazságszolgáltatási tanácsok által létrehozott fegyelmi bizottsá-
gokról.

Az elõbbire példát Németország jogrendszere szolgáltathat, ahol a bírák fe-
gyelmi ügyeiben is illetékes szolgálati bíróságok (Dienstgerichte) alakították ki
több évtizedes gyakorlatukkal a bírói fegyelmi jog dogmatikáját. E szövetségi és
tagállami szinten is megtalálható bíróságok illetékesek számos olyan, bírákat
érintõ ügyekben is dönteni, amirõl máshol a bírósági igazgatási vezetõk, vagy az
igazságszolgáltatási tanácsok döntenek. Így a bírák áthelyezésétõl kezdve, a mel-
lékfoglalkozás engedélyezésén át a bírák felmentéséig jelentõs hatásköröket bir-
tokolnak, és szinte minden jelentõs, a bíró státuszát érintõ ügyben döntenek úgy,
hogy fõ szabály szerint a testületben csak szakbírák kapnak helyet.254 Ez az intéz-
ményi megoldás nagymértékben képes kifogni a szelet azok vitorlájából, akik a
minisztériumi igazgatás fennmaradása ellen érvelnek.

A Legfelsõbb Bíróságon megalakított szövetségi szolgálati bírói tanácsnak az
elnökkel együtt 3 állandó, és két alkalmi bíró tagja van, mely tanács a szövetségi
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Ruhestand versetzt wird, d) der Heranziehung zu einer Nebentätigkeit, e) einer Maßnahme der
Dienstaufsicht aus den Gründen des § 26 Abs. 3, f) einer Verfügung über Ermäßigung des
Dienstes oder Beurlaubung nach §§ 48a bis 48c.(2) Das Dienstgericht des Bundes entscheidet
auch über die Revision gegen Urteile der Dienstgerichte der Länder



bírák fegyelmi ügyein túl a tartományi fegyelmi bíróságok fellebbviteli fóruma-
ként is szolgál. A kizárólagos szakbírói tagság sem maradt azonban kritika nélkül,
és meglepõ módon éppen egy bírósági elnök tollából származik az a megállapítás,
hogy a bírói függetlenséget veszélyezteti az a tény, hogy kizárólag szakbírák gya-
korolnak fegyelmi jogköröket kollégáik felett.255 A kollegialitás – akárcsak más
területeken – megértõvé és elnézõvé teheti a fegyelmi ügyekben illetékes bírákat,
ami a szélesebb szakma és a közvélemény rosszallását, és adott esetben törvény-
hozási reakciókat is kiválthat. Így történt ez 2004-ben, amikor éppen a kollegiali-
tás szempontját kiemelve (Kameraderie) nyitotta meg a törvényhozás az utat a tar-
tományi fegyelmi bíróságok elõtt, hogy a szakbírók mellett egy az ügyvédi
kamara által megválasztott ügyvéd is helyet kaphasson a testületben.256 A tagálla-
mi szolgálati bíróságok összetételében ez nem feltétlenül jelent változást, ám a
lehetõségét megteremti annak, hogy egy szervezeten kívüli tag jelenlétével erõsít-
sék a társadalmi kontrollt. Természetesen az ezzel kapcsolatos aggályok – me-
lyek többek között a legitimációs lánc sérelmét is felvetik – a szakirodalomban is
hangot kaptak,257 ám különösebb gyakorlati jelentõség nélkül, hiszen a bírói
többség a testületben megkérdõjelezhetetlenül megmaradt, ráadásul a változtatás
nem érintette a bírákkal kapcsolatos fegyelmi ügyekben eljáró végsõ fórum össze-
tételét.

Érdemes megemlíteni, hogy a tagállami, a szövetségi bíróságokhoz nem csu-
pán a peres felek fordulhatnak panasszal, hanem maguk a bírák is, ha úgy érzik,
hogy valamilyen intézkedés, személyükkel kapcsolatos eljárás bírói függetlensé-
güket sérti.

A kontinentális jogrendszerekben elenyészõ kisebbségnek tekinthetõk ma már
azon országok, ahol a külsõ igazgatást nem az un. igazságszolgáltatási tanácsok
látják el. E tanácsok összetételükben és hatáskörükben változatos képet mutatnak,
ám ahol létrejöttek, ott részben vagy egészben átvették a korábban a kormányzati
hatalomhoz tartozó külsõ igazgatási jogosítványokat, melybe a fegyelmi ügyek is
egyre inkább beletartoznak.

Ahol a fegyelmi ügyeket az igazságszolgáltatási tanácsok gyakorolják, ott
vagy a Tanácson belül jön létre egy önálló bizottság, mely ezekben a kérdésekben
illetékes (lásd Olaszország példáját), vagy maga a Tanács dönt a bírákkal szem-
ben indított fegyelmi kérdésekben. Ez utóbbira találunk példát Franciaországban,
ahol az 1883 óta számos átalakulást megélt, és fegyelmi ügyekben nagyon hosszú
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255 Wiesen, Vortrag vor der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen Düsseldorf am
28. 4. 1986, Ms. S. 28; id. WITTRECK, Fabian: Anw lte als Richter? Anmerkungen zur jüngsten
Novellierung des Richtergesetzes und der Neubesetzung der Richterdienstgerichte. NJW
2004, 3011–3015.

256 Durch Landesgesetz kann abweichend von Absatz 2 Satz 2 bestimmt werden, dass ehre-
namtliche Richter aus der Rechtsanwaltschaft als ständige Beisitzer mitwirken. Zum Mitglied
des Dienstgerichts kann nur ein Rechtsanwalt ernannt werden, der in den Vorstand der
Rechtsanwaltskammer gewählt werden kann. (DRig § 77 (4)

257 Lásd pl. WITTRECK – FABIAN i. m.



gyakorlattal rendelkezõ Igazságszolgáltatási Tanács (Conseil Supérieur de la
Magistrature) legutóbbi reformja nem csupán az összetételét érintette. A reform-
nak köszönhetõen a peres felek is lehetõséget kaptak arra, hogy közvetlenül a Ta-
nácshoz forduljanak, amennyiben úgy érzik, hogy az ügyükben eljáró bíró meg-
szegte a rá vonatkozó magatartási szabályokat.258 Ez a fejlemény várhatóan
szaporítani fogja az eddig ritkának számító fegyelmi eljárásokat. A Tanács fe-
gyelmi ügyekben hozott döntései anonimizált formában megtalálhatók a Tanács
honlapján, melybõl a peres felek és a bírák is képet kaphatnak a magukra vonatko-
zó fegyelmi jog dogmatikájáról. A fegyelmi eljárások speciális, bírói függetlensé-
get érintõ jellegét jól mutatja, hogy az igazságügy miniszter – aki a tanács ülésén
egyébként bármikor részt vehet – ma már ki van zárva a fegyelmi eljárásokból.
Mindez a Tanács korporatív jellegét domboríthatná ki, ha a legutóbbi reform nem
szüntette volna meg a bírói többséget. A Tanács által kialakított fegyelmi dogma-
tika a közzétett határozatok alapján jól követhetõ. Természetesen a ritkának szá-
mító fegyelmi ügyek között is vannak olyanok, melyek a Tanács számára komoly
fejtörést okoznak, a francia társadalmat pedig képesek lázba hozni, és a bírák ma-
gatartására, etikai normáira vonatkozó társadalmi vitát indukálni. Ilyennek számí-
tott például Philippe Zamour ügye, aki bíróként 2003-ban azzal lepte meg egy bí-
rósági eljárás résztvevõit, hogy a tárgyalás alatt láthatóan önkielégítést végzett,
amibõl büntetõügy kerekedett. Tekintettel arra, hogy a bíró igazolhatóan pszichés
kezelés alatt állt, felmentõ ítélet született az ügyben. A fegyelmi testületként mû-
ködõ Igazságszolgáltatási Tanács azzal szembesült, hogy a felmentõ ítélet után
szabhat-e ki fegyelmi büntetést, továbbá mit tehet annak megakadályozására,
hogy a bíró végezze munkáját tovább, mintha mi sem történt volna, kitéve ezzel
magát és a testületet a gúnyolódásoknak, és veszélyeztetve az igazságszolgáltatás
jó hírét. Hosszas viták után végül nem szabott ki büntetést a testület. Megoldás az
ügyben – mint más esetekben is – csak adminisztratív eszközökkel született, mert
a bírót, fizetése megtartása mellett, otthoni „munkavégzésre” kötelezték annak el-
lenére, hogy az orvosi bizottság munkavégzésre alkalmasnak találta õt.

Nem a jogösszehasonlítás tudományának fejlesztése céljából, sokkal inkább az
újságolvasók érdeklõdésének kiváltására állították ezen esettel párhuzamba Do-
nald Thompson ügyét, aki az Egyesült Államokban egy tárgyaláson a talárja alatt
szexuális segédeszközzel játszadozott, amiért nem csupán 20 hónap letöltendõ
börtönbüntetésre ítélték, de késõbb még nyugdíjától is megfosztotta a bíróság arra
tekintettel, hogy bírói esküjét megszegte. Az újságírói következtetés, miszerint in-
kább Franciaországban „érdemes” szexuális játékot ûzni a tárgyalóteremben, csu-
pán azt a tényt felejti el, hogy ez utóbbi esetben semmilyen mentális zavarra nem
hivatkozhatott a rajtakapott bíró.

Amióta a francia Igazságszolgáltatási Tanács dönthet a bírák fegyelmi ügyei-
ben, a döntéseivel szembeni felülvizsgálati lehetõség hiánya sokáig problémát
okozott a bíráknak. (Ennek hagyománya is volt már, hiszen a 19. század végétõl,
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amikor a Kasszációs Bíróság mûködött fegyelmi testületként, ugyancsak nem fel-
lebbezhettek a bírák a döntés ellen.259 ) Bár a törvény úgy fogalmazott, hogy a fe-
lülvizsgálat kizárt, a Francia Államtanács a döntések feletti kasszációs jogkörre
igényt tartott, azt állítván, hogy a törvény ezt expressis verbis nem zárja ki. Ez a
vitatható értelmezés állandósította azt a gyakorlatot, hogy az Államtanács a bírák
fegyelmi büntetését meg nem változtathatta, csupán megsemmisíthette, új eljárás-
ra kötelezve így az Igazságszolgáltatási Tanácsot.260 A bírói felülvizsgálat lehetõ-
ségét az Államtanácson belül csak 2001-tõl garantálja törvény,261 ami az európai
emberi jogi egyezmény elõírásainak is köszönhetõ.

A bíró méltóságának megõrzése miatt egy elemi igazságszolgáltatási érdek üt-
közik a gyakran kényes részleteket feltáró fegyelmi eljárások nyilvánosságával
szemben. A francia igazságszolgáltatás – szemben a korábban elemzett angollal –
ma már relatíve nagy teret ad a nyilvánosságnak, miközben az erre vonatkozó sza-
bályok tekintettel vannak a bíró személyiségi jogaira és az igazságszolgáltatás ér-
dekeire is. Egészen 2001-ig az Igazságszolgáltatási Tanács fegyelmi eljárásai a
nyilvánosság teljes kizárásával, zárt ajtók mögött zajlottak. E helyzet megváltoz-
tatását az emberi jogi egyezmény elõírásain túl éppen azon igény eredményezte,
hogy a bírák ügyeiben ítélkezõ bírák tevékenységét a korporativizmus vádja ne
lenghesse körül. Senki ne mondhassa, hogy valamely ügyet a kollégák zárt ajtók
mögött eltussoltak. A fegyelmi tanács ülései éppen ezért nyilvánosak. Zárt ülés
(mely az eljárás egészére, vagy egy részére vonatkozhat) csak törvényben meg-
határozott esetekben engedélyezhetõ. Ma már csupán a döntéshozatalra elvonuló
tanácsülés titkos, ám magát a döntést és annak indoklását nyilvánosan ki kell hir-
detni.262 A határozatok évtizedekre visszamenõen, anonimizált formában megta-
lálhatók a Tanács honlapján.
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Egy amerikai fegyelmi tárgyalás jegyzõkönyve

New York Állam
Bírói Etikai Bizottság
Jelen vannak: Mrs. Gene Robb, elnök

David Bromberg
Hon. Richard J. Cardamone, bíró
Dolores DelBello
Hon. Herbert B. Evans, bíró
Michael M. Kirsch
Victor A. Kovner
William V. Maggipinto
Hon. Felice K. Shea, bíró
Hon. Morton B. Silberman, bíró– nincs jelen
Carroll L. Wainwright,Jr. – nincs jelen

Paul W. Adams, a Phelps-i Városi Bíróság (Ontario megye) bírája mint alperes részére
két, vélelmezett kötelezettségszegésrõl szóló, 1978. június 20-án kelt formális írásos pa-
naszt kézbesítettek.

1978. július 14-én kelt válaszában az alperes a panasz tárgyát képezõ vélelmezett köte-
lezettségszegést elismerte, azonban enyhítõ körülményként azt hozta fel védelmére, hogy
nem volt tudomása arról, hogy magatartása a Bírói Konferencia Igazgatási Tanácsának
Bírói Magatartásra Vonatkozó Szabályaiba, a Bírák Etikai Kódexébe, és az Igazságszol-
gáltatási törvénybe ütköztek volna.

1978. augusztus 7-én a Bírói Etikai Bizottság tisztviselõje az iratok alapján indítványozta
az ítélethozatalt. Mivel valódi ténykérdés nem állt fenn, a magatartás kérdésével kapcsola-
tos meghallgatás szükségtelen volt. Ezért a Bizottság 1978. szeptember 8-án az iratok
alapján döntést hozott. Ezt követõen az alperes 1978. október 19-én megjelent a Bizottság
elõtt a büntetés kiszabására irányuló tárgyaláson.

A jegyzõkönyv alapján a Bizottság megállapítja, hogy az 1977. január és 1977. június kö-
zötti idõszakban hat ügyben tanúsított magatartásával, melynek során amikor az alperes
testvére felperesként vagy saját cégének képviselõjeként megjelent alperes bírósága elõtt,
az alperes elmulasztotta jelezni a kizáró ok fennállását, alperes megszegte a formális írá-
sos panasz I. vádpontjában idézett Bírói Magatartásra Vonatkozó szabályokat, a Bírák Eti-
kai Kódexét, és az Igazságszolgáltatási törvényt.

Emellett a Bizottság megállapítja, hogy 1977. május 4-én, egy Neil Bailey és a Phelps
Farm Services Inc. közötti vita kapcsán, az alperes írásban szólította fel Bailey Úrat, hogy
amennyiben a Phelps Farm Services Inc. részére történõ fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, további bírósági intézkedésekre kerül sor.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy alperes a Phelps Farm Services érdekeit a
bírói hivatalával visszaélve szolgálta, egy hatáskörén kívül esõ ügyben. Ez ügyben tanúsí-
tott magatartásával az alperes megsértette a Bírói Magatartásra Vonatkozó Szabályokat és
a Bírák Etikai Kódexét.
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Az alperesre kiszabható büntetés meghatározása során a Bizottság mérlegelte az alperes
ellen felhozott vádak jellegét, és a jegyzõkönyv, valamint a Bizottság tisztviselõje, az al-
peresi képviselõ, valamint az alperes szóbeli elõadásai alapján az alperes elmarasztalása
mellett döntött.

Alperes magatartása nyilvánvalóan helytelen volt, és nem volt meggyõzõ azon állítása,
miszerint a bírói magatartásra vonatkozó elvárásokról nem volt tudomása. Alperes maga-
tartása nem csak az írásban közzétett irányelveket sértette meg, hanem „a közösség által a
bírósági tisztviselõk magatartására vonatkozó általános morális és etikai sztenderdeket”
is. (Friedman v. State of New York, 24 N.Y.2d 528,539–540.)

Megállapítva, hogy alperes a Bírói Magatartásra Vonatkozó szabályainak 33.1, 33.2,
33.3[a][1], 33.3[a][4] és 33.3[c][1] szakaszait, a Bírák Etikai Kódexének 1., 2., 3A(1).,
3A(4) és 3C(1) (d) (i) pontjait, és New York állam Igazságszolgáltatási törvényének 14.
szakaszát megsértette, a Bizottság megfelelõ büntetésként az alperes bírói tisztségébõl
történõ eltávolítása mellett döntött.

Az Igazságszolgáltatási törvény 44. szakaszának 7. alszakaszában rögzítetteknek megfe-
lelõen, a fentieket a ténymegállapítás és a jogszabály alkalmazásából levont következtetés
támasztja alá.

Kelt: 1978. november 29.

Egy francia fegyelmi eset

P061
Az Igazságszolgáltatási Fõtanács, mint az ügyészek fegyelmi bírósága
Dátum: 21/07/2009

Fegyelmi minõsítés(ek): A pártatlanság követelményének megszegése – A letett eskühöz
való hûség megszegése (hivatásbeli titok) – A törvényesség követelményének megszegése (a
gondosság kötelezettsége) – A felettesek iránti hûség követelményének megszegése – A bírói
tisztséghez köthetõ követelmények megszegése (a tisztség ellátásának kelezettsége) – A fedd-
hetetlenség követelményének megszegése (a tisztséggel való visszaélés tilalmának követel-
ménye, a bírót terhelõ méltóság megtartásának kötelezettsége, az igazságszolgáltatáshoz való
hûség követelménye, az igazságszolgáltatás becsületének megõrzésének követelménye, a jog-
alanyok igazságszolgáltatásba vetett bizalmának a fenntartásának a követelménye)

Vélemény: Tisztségtõl megfosztás a nyugdíjjogosultság megszüntetése nélkül
Az igazságügy miniszter döntése: helybenhagy (2009. július 24.)
Kulcsszavak: hiányzás – hivatallal való visszaélés – alkohol – pénz – elõny – tanács –

korrupció – kizárás – méltóság – gondosság – bírói tisztség – tisztség – találkozások – be-
csület – igazságszolgáltatásról kialakult kép – pártatlanság – igazságszolgáltatás (biza-
lom) – igazságszolgáltatás (hûség) – beavatkozás – törvényesség – hûség – szervezeti fel-
építés – feddhetetlenség – késedelem – az ellátáshoz való jog felfüggesztése nélküli
tisztségtõl való megfosztás – hivatásbeli titok – ügyész – felettes – ruházkodás – magán-
élet (hozzátartozók)

Tisztség: elsõfokú bíróság mellett mûködõ ügyész
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Összefoglaló: hivatásának ellátásában sorozatos késedelem – hivatás ellátása alkoho-
los befolyásoltság alatt – a közlekedési kódexben foglalt kihágás jegyzõkönyvének lezárá-
sa az eljárási szabályok betartásának megszegésével és ezért ellenszolgáltatás elfogadása
– folyamatban lévõ ügyekbe beavatkozás és többször tanácsadás elõny vagy javadalmazás
fejében – beavatkozás egy ügyész helyettesre szignált ügybe anélkül, hogy ez a hatáskörbe
tartozott volna – kizárás hiánya egy olyan ügyben, ahol az ügyész ismerte és tanáccsal látta
el a feljelentõt – az államügyész ellentétes ajánlása ellenére és az ügyészi hivatás szabálya-
inak nem megfelelve egy ügyféllel a kapcsolat fenntartása

Kapcsolat(ok): P059
Az Igazszágszolgáltatási Fõtanács ügyészek fegyelmi ügyében hatáskörrel rendelkezõ

testülete;
Tekintetbe véve a módosított 1958 december 22-én kelt 58–1270 számú rendeletet,

amely organikus törvény a bírói jogállásról;
Tekintetbe véve a pecsétek õrének, az igazságügy miniszternek 2008. szeptember

15-én kelt határozatát, amelyben idõlegesen megtiltja X. úrnak a ... elsõfokú bíróság mel-
letti ügyészi tisztség betöltését;

Tekintetbe véve a pecsétek õrének, az igazságügy miniszternek a Semmítõszék mellett
mûködõ legfõbb ügyésznek, az Igazságszolgáltatási Fõtanács ügyészek fegyelmi ügyében
hatáskörrel rendelkezõ testületének elnökének, 2008. november 14-én kelt sürgönyét és
annak mellékleteit, amelyben a testület véleményét kéri az X. úrral szemben indított fe-
gyelmi eljárásban;

Tekintetbe véve a fegyelmi és igazgatási iratokat, amelyeket korábban a rendelkezésé-
re bocsátottak;

Tekintetbe véve az ügyben keletkezett és ahhoz csatolt iratokat;
Az ügy a Semmítõszék elõtt 2009. július 13-án lezajlott nyilvános tárgyalás nyomán

került a testület elé, amely tárgyaláson:
– X úr személyesen részt vett, képviseletében Dr. …, a … ügyvédi kamara ügy-

védje;
– Marie-Jane Ody asszony, elõadó, aki felolvasta a jelentését;
– X urat kihallgatták azokra a tényekre vonatkozóan, ami miatt a Tanácshoz for-

dultak és õ ezekrõl kifejtette véleményét;
– Dominique Lottin asszony, a bûnügyi osztály igazgatója, képviselve Pascal

Prache úr, a bíróság ameberi erõforrások osztályának aligazgatója által, aki meg
lett hallgatva és elõadta kérdéseit;

– Dr. … meg lett hallgatva X úr védelmében, aki a kontradiktórius eljárás elvének
és a védelem jogainak tiszteletben tartásának megfelelõen utolsóként szólhatott;

A 2008. november 14-én kelt sürgöny értelmében a pecsétek õrzõje, az igazságügy mi-
niszter az Igazságszolgáltatási Fõtanács ügyészek fegyelmi ügyében hatáskörrel rendelkezõ
testületéhez fordult és X úrral szemben az alábbiakat hozta fel:

– a rászignált ügyeket szervezett módon és gyorsan elhanyagolta és munkájában 2003
óta ismétlõdõ késedelmeket okozott;

– ügyészi munkáját alkoholos befolyásoltság alatt és elhanyagolt külsõvel látta el;
– ügyészi minõségére való tekintettel bárokban elfogadta, hogy a közlekedési kódex-

ben foglalt kihágások jegyzõkönyvét elhalasszák az ügy lezárása céljából és utasí-
tást adott az ügyészi hivatal tisztviselõjének, hogy törvényes ok nélkül és az eljárási
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szabályok betartása nélkül zárjon le kihágási jegyzõkönyveket vagy helyszíni bírsá-
gokat;

– egy büntetõeljárásban csalárd magatartást tanúsított;
1 – A szakmai tevékenységben elõforduló sorozatos késedelmekrõl
A bûnügyi osztály felügyelõsége által lefolytatott vizsgálat alapján X úr, 2000. szep-

tember 3. óta a … elsõfokú bíróság mellett mûködõ ügyész, a rászignált ügyekben jelentõs
késedelmet halmozott fel; 2003. február 27-én 549 ügy volt folyamatban az irodájában,
2003 március 18-án pedig 365, ami arra késztette az államügyészt, hogy a rászignált pol-
gári és kereskedelmi ügyeket elvegye tõle;

Ez a helyzet továbbra is fennállt annak ellenére, hogy 2003. március 26-án a legfõbb
ügyész levélben figyelmeztette õt a felhalmozott késedelem elfogadhatatlan mivoltára, a
munkaterhet figyelembe véve és a kihelyezett ügyészek 2003. március 31 – április 4., 2003.
április 14 és április 18, 2003. június 2 és június 13., és 2004. június 8 és 25. közötti delegá-
ciója ellenére is kezelhetõnek és ésszerûnek tekintette;

Az igazságszolgáltatáshoz érkezésétõl fogva X úr irodájában az államügyész felszólí-
tása ellenére rendetlenség honolt, amely ráadásul szükségesség tette egy köztisztviselõ be-
avatkozását három fél napon keresztül azért, hogy egyes iratokat és írásokat kiürítsenek az
irodából, úgyszintén egy fogalmazó segítségét egyes ügyek lezárásában;

Az elõadó elõtt és a tárgyalás során X úr a felhalmozott késedelmet a … ügyésznek tu-
lajdonította az iroda jelentõs terheltségére és az eljárások elmélyítésének szándéka miatt;

A bûnügyi osztály felügyelõsége által folytatott vizsgálat keretében folytatott meghall-
gatás alapján kiderült, hogy a … elsõfokú bíróság mellett mûködõ államügyész által az X
úrra szignált munka még ha különlegesen nehéz és megterhelõ is volt, a késedelem leg-
fõbb oka a rossz munkaszervezés, a lényegre törekvés hiánya és a házastársi kapcsolatban
jelentkezõ nehézségek miatti jelentõs mértékû alkoholfogyasztás volt, amelyet X úr is el-
ismert;

Az felügyelõség általi meghallgatása során a … fellebbviteli bíróság mellett mûködõ
ügyész hangsúlyozta, hogy X úr ismétlõdõ késedelme az ügyek vitelében a munkaórák
nem elegendõ számának is köszönhetõ volt;

2005. január 31-én … ügyésszé kinevezve X úr ismét késett a feladatai ellátásával, ami
arra vezette az államügyészt, hogy 2005 nyarán több hétre felmentse õt a fiatalkorúak
ügyeinek vitele alól és utasította, hogy számolja fel az eddigi késedelmet;

2006 januárjában új feladatként az ismétlõdõ jogviták, mint a közúti közlekedésbõl
eredõ ügyek X úrra szignálása ellenére az ügyek vitelében és a tájékoztató iratok rendezé-
sében a késedelmek felhalmozása folytatódott; 2008. augusztus 29-én leltárt készítettetek
az irodájában, amely során kiderült, hogy 2.568 ügy van folyamatban;

A bûnügyi osztály felügyelõsége által végzett vizsgálat alapján kiderült, hogy ha a ké-
sedelmek részben a rászignált peres ügyek számából, a titkárság megszervezésének ne-
hézségeibõl és az eljárások iktatásának funkciózavaraiból fakadnak, ezek betudhatóak a
nagyfokú alkoholfogyasztásból eredõ koncentrációs zavaroknak, a szervezettség tartós hi-
ányának, valamint az irodából való ismétlõdõ távolmaradásnak;

X úr munkájában a felettesének beavatkozása ellenér éveken keresztül fennálló kése-
delem a fegyelem nyilvánvaló megszegését jelenti a bírói és ügyészi kötelezettségek és a
gondos eljárás követelménye értelmében; a személyes és családi körülmények nem men-
tesítik õt a felelõsség alól;

2 – X úr ügyészi munkájának alkoholos befolyásoltság alatt való ellátásáról
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A bûnügyi osztály felügyelõsége által folytatott vizsgálat eredményeként kiderült,
hogy X úr 2004 óta a feladatait …-ben majd …-ben rendszeresen alkoholos befolyásoltság
érzékelhetõ jelei alatt látta el; 2006 áprilisában … úr gyakorlatilag tántorogva érkezett az
igazságügyi palotába egy ügyvéd kíséretében, akinek segítenie kellett õt az úttesten való
átkelésben;

Ehhez a több bíró és tisztviselõ által észrevett részegséghez hozzáadódik az elhanya-
golt ruházkodás és a rossz higiénés állapot, amely a helyettes ügyész kétszeri megjegyzése
ellenére is megmaradt;

X úr beismerte, hogy ebben az idõszakban sokat ivott alkoholt otthon vagy a bíróság-
hoz közeli bárokban, amelyet a ruházatának elhanyagolása kísért;

Az alkoholfüggõségét a pénzügyi és családi nehézségeivel magyarázta;
Felettesének beavatkozására üzemorvoshoz fordult és 2006 májusában egy héten ke-

resztült kórházi kezelést kapott egy alkoholfüggõséget kezelõ központban, 2007 utolsó
negyedévében visszaesett, állítása szerint a pénzügyi és családi problémáinak súlyosbodá-
sa miatt;

X úr munkájának alkoholos befolyásoltság alatt való ellátása a bírói tisztség viselésé-
hez szükséges méltóság megsértését jelenti és ez tartósan sértette az igazságszolgáltatásról
alkotott képet és annak hitelét;

3 – Arról, hogy X úr ügyészi minõségére való tekintettel bárokban elfogadta, hogy a
közlekedési kódexben foglalt kihágások jegyzõkönyvét átvegye és utasítást adott arra,
hogy az eljárási szabályok betartása nélkül zárjanak le ügyeket

X úr irodájában és házában 2008. augusztus 12-én foganatosított házkutatás során
több, mint 100 illetékbélyeget, több mint 40 helyszíni bírságot vagy emelt összegû hely-
színi bírságot találtak; ezt követõen az államügyész több mint 30 jegyzõkönyvet talált az
ügyész irodájában;

X úr beismerte, hogy ügyészi minõsége ismert volt az általa látogatott bárokban és azt
is, hogy nagyszámú kedvezõ elbánás miatti kérés érkezett hozzá; kifejtette, hogy elszige-
teltsége és az igazi barátok hiánya arra vezette, hogy lezárás céljából jegyzõkönyveket ve-
gyen át;

Azt is beismerte, hogy havonta 10–15 lezárás iránti kérelmet átadott az ügyészség hiva-
talnokának, mindegyik egy vagy több kihágást tartalmazott; pontosította, hogy lezáratott
egy hozzátartozójára kiszabott emelt összegû helyszíni bírságról szóló ügyet, amely össze-
sen 1.532,44 euróról szólt 36 rendbeli helytelen vagy zavaró parkolás kihágása miatt;

Mindezek fejében azok, akik hozzá fordultak vagy felajánlottak neki egy italt vagy ét-
kezést, vagy pedig pénzt adtak neki, több kihágásért maximum 50 eurót, amelyet õ elfoga-
dott;

Ha nem is megállapítható, hogy X úr az államügyésztõl kapott utasítást arra vonatko-
zóan, hogy hogyan kezelje a kedvezõ elbánás iránti kérelmeket, mindenesetre beismerte,
hogy az eljárások lezárása az eljárási szabályok be nem tartásával történt természetbeni
juttatás vagy készpénz fejében;

X úr számára az a tény, hogy ügyészi minõségére való tekintettel bárokban átvette a
közlekedési kódexben foglalt kihágások jegyzõkönyvét és utasítást adott az ügyészi hiva-
tal tisztviselõjének arra, hogy az eljárási szabályok be nem tartásával zárjon le ügyeket el-
lenszolgáltatás fejében, tisztséggel való visszaélésnek minõsül és az integritás, a feddhe-
tetlenség, a méltóság és a becsületesség megsértését jelenti; ezek a magatartások tartósan
sértették az igazságszolgáltatásról kialakult képet és annak hitelét;
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4- X úrnak egy büntetõeljárás során tanúsított csalárd viselkedésérõl
4.1 X úr viselkedésérõl a büntetõeljárás keretében
A bûnügyi osztály felügyelõsége által folytatott vizsgálat eredményeként kiderült,

hogy 2007 decemberében vagy 2008 januárjában … úr, ….-ben fogorvos egy éttermi pin-
céren keresztül kapcsolatba került X úrral, aki … úrnak az Elsõ Betegségbiztosítási Pénz-
tárral (EBP) szemben folyó még nem végrehajtott egészségügyi beavatkozások tárgyában
indított peres eljárásába bekapcsolódott;

… urat eljárás alá vonták és 2008 júliusában elõzetes letartóztatás alá helyezték csalás
miatt;

X úr beismerte, hogy … úr részére jogi kutatásokat végzett azért, hogy segítse õt az
EBP-vel szemben folyó perében; a második megbeszélés során … úr X úr számára 500
eurót ajánlott, amit õ elfogadott; ezt követõen rendszeresen együtt ebédeltek … úr költsé-
gén és X úr a büntetõirodával való konzultációt követõen rendszeresen felvilágosítást
adott a nyomozás állásáról;

X úr azt is beismerte, hogy két alkalommal beavatkozott a … úrral szemben folyó eljá-
rásba, jóllehet … úr, ügyész helyettes volt illetékes az ügyben;

Úgyszintén, X úr telefonált az EBP számviteli osztályára ügyészi minõségének fel-
használásával azért, hogy a … úrtól követelt tartozás törlesztésével kapcsolatos pontosítá-
sokat szerezzen, amely információkat aztán átadott az érintettnek;

Hasonlóképp … úr kérésére a bûnügyi rendõrség regionális osztályának az ügyben il-
letékes nyomozóját is felhívta, hogy az ügy elõrehaladásáról információt szerezzen, ame-
lyeket továbbított; X úr kifejtette, hogy a rendõrségnek azzal igazolta a beavatkozását,
hogy mivel egy helyettes ügyész illetékes az ügyben, õ maga beavatkozhat az eljárásba;

X úr kijelentette az elõadó általi meghallgatása és a tárgyalás során, hogy 2008 január-
jától júliusáig … úrtól az információkért és a jogi tanácsért cserébe, valamint a közöttük
kialakult baráti kapcsolat nyomán két részletben 500 eurót kapott, további 301,50 eurót
egy villanyszámla kifizetésére, 1.025 eurót az elvált felesége tartására, 800 eurót az új la-
kásának kauciójára, 100 eurót vonatjegyre, valamint hetente kb. 200 euró készpénzt; ezen
kívül … úr két alkalommal átadta neki a bankkártyáját azért, hogy arról 150 euró összeget
vegyen fel;

… úr 8.000 euróra becsülte az összeget, amelyet X úrnak juttatott, ez utóbbi 13.000
eurót idézett fel az õt érintõ elõzetes vizsgálat során, végül az elõadónak és a tárgyalás so-
rán azt állította, hogy a tényleges összeg valahol e kettõ között helyezkedik el;

X úr azzal, hogy egy büntetõeljárás alá vont személy számára az õt érintõ nyomozás
részleteirõl tájékoztatást adott, több hónapon keresztül információkat adott át a nyomozás
lefolyásáról, tanácsokkal látta õt el, és ezért ellenértékként jutalmakat és elõnyöket foga-
dott el és azokra ösztönzött, a tisztségével visszaélt és súlyosan megsértette az integritást,
a feddhetetlenséget, a méltóságot és a becsületességet;

Mivel két alkalommal beavatkozott egy helyettes ügyész által vitt ügybe és egy nyo-
mozóval közvetlenül kapcsolatot vett fel, amelynek célja, hogy a nem az õ hatáskörébe
tartozó ügyrõl szerezzen felvilágosítást, X úr megsértette a felettesei felé fennálló becsüle-
tesség követelményét;

4.2 – X úr egyéb üzelmeirõl
Mindenekelõtt az eljárás során kiderült, hogy X úr elõny szerzése végett két alkalom-

mal két … úr által megismert személy javára avatkozott be;
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X úr beismerte, hogy … asszony, fodrász ,javára cselekedett egy tisztességtelen ver-
sennyel és be nem jelentett munkával kapcsolatos ügyben, amelyben az asszony azt állí-
totta, hogy áldozat; találkozott vele a szalonjában és az általa adott információk alapján
megfogalmazott egy feljelentést; ezek után õ folytatta le az osztályához tartozó eljárást; el-
mondta, hogy még ha eredetileg nem is volt szó ellenszolgáltatásról, elfogadta a …
asszony által felajánlott menüket;

X úr továbbá a büntetõirodával történõ konzultációt követõen felvilágosította …
asszonyt a lánya által tett feljelentés állásáról kényszerítés és a gyermek kapcsolattartásra
el nem hozatala miatt; elmondta, hogy még ha eredetileg nem is volt szó ellenszolgáltatás-
ról, … úr ennek ellenére 400 eurót adott számára a beavatkozásért;

Másodsorban az eljárás alapján kiderült, hogy X úr nem engedelmeskedett az állam-
ügyész ajánlásának, amely arra vonatkozott, hogy szakítson meg minden kapcsolatot …
úrral, akinek a fia oktatási támogatás ügyében volt érintett, és akinek díjazás fejében órá-
kat adott;

A … úr fiának oktatási támogatás ügyében tartott tárgyalás során ez utóbbi felfedte a
gyermekek bírájának, hogy X úr órákat adott a fiának, aki nem volt beiskolázva; ezt köve-
tõen annak ellenére, hogy a kiskorú szökésben volt …-ból, … urat és X urat az oktatási tá-
mogatás ügyében illetékes gyermekek bírája látta kijönni egy étterembõl;

Az államügyész idézésére X úr beismerte, hogy ellenérték fejében órákat adott a gyer-
meknek annak ellenére, hogy az államügyész azt ajánlotta neki, hogy ne avatkozzon be az
oktatási támogatás ügyébe és szakítson meg minden kapcsolatot … úrral; kötelezettsége
ellenére X úr a ugyanolyan rendszeresen találkozott vele, elõvigyázatosságból azonban az
igazságszolgáltatási palotától távolabbra tették a találkozók helyszínét;

X úr azzal, hogy egy peres fél számára információt adott át a feljelentés állásával kap-
csolatban, valamint azzal, hogy egy büntetõeljárást saját maga vitt annak ellenére, hogy is-
merte és tanácsokkal látta el a feljelentõt, valamint azzal, hogy elõnyöket és jutalmakat fo-
gadott el a beavatkozásért cserébe, visszaélt a tisztségével és megsértette a pártatlanság, az
integritás és a feddhetetlenség követelményét;

Azzal, hogy fenntartotta a kapcsolatát egy peres féllel az államügyész ellentétes javas-
lata és saját kötelezettsége ellenére, X úr megsértette a felettesei iránti hûség követelmé-
nyét;

Az X úr ellen felhozott tények a hivatása alapvetõ etikai elveinek teljes elvesztéseként
értékelhetõek és az ügyészi hivatalból eredõ követelmények súlyos megsértését jelentik;
ezek az üzelmek tartósan sértették az igazságszolgáltatás hitelét és tekintélyét, és a becsü-
lettel ellentétesek;

Bármilyenek is legyenek a személyes problémái, a jogsértések súlya miatt helye van X
urat minden igazságszolgáltatási tisztség viselésétõl véglegesen eltiltani;

Fentiek alapján,
Azt a véleményt bocsátja ki, hogy a bírói jogállásról szóló törvény 45. cikk 7. bekezdé-

sében elõírt jogkövetkezményt alkalmazzák X úrral szemben, amely a tisztségtõl meg-
fosztás a nyugdíjhoz való jogosultság felfüggesztése nélkül;

Kimondja, hogy a jelen vélemény továbbításra kerül az államminiszternek, aki a pe-
csétek õre és az igazságügy miniszter valamint X úrnak kézbesítésre kerül az alulírott tit-
kár által.
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A fegyelmi döntéseket megalapozó kötelezettségek listája az Igazságszolgáltatási
Fõtanács gyakorlata alapján Franciaországban

A függetlenség követelményének megszegése
A függetlenség követelménye
A pártatlanság követelménye
A semlegesség követelménye
A körültekintéssel eljárás követelménye
Az igazságszolgáltatás tapintatosságának követelménye
A szakmai kötelezettségek megszegése
A tapintatosság követelménye

– felettesek iránt
– kollégák iránt
– az igazságszolgáltatásban közremûködõ egyéb személyek iránt
– a bíróság elõtt álló személyek iránt
– kívülálló harmadik felek iránt

A letett eskühöz való hûség követelménye
A vizsgálat titkosságának megtartása
A tanácskozás titkosságának megtartása
A hivatásbeli titok megtartása
A törvényesség követelménye
A jog ismeretének követelménye
A jog kimondásának követelménye

– A gondosság kötelezettsége
– A döntések megfogalmazásának kötelezettsége
– A tárgyalások megtartásának kötelezettsége

A törvények tiszteletben tartásának követelménye
A felettesek iránti hûség követelménye
A súlyozás követelménye
A bírói jogálláshoz kapcsolódó követelmények
A tisztség ellátásához kötõdõ kötelezettségek
A lakóhely kötelezettsége
A hatalmi ágak elválasztásához kötõdõ kötelezettségek
A jogalanyoknak a bírói tisztségbe vetett bizalmának és tiszteletének megsértése
A feddhetetlenség követelménye

– A jó erkölcs követelményének megtartása
– A tisztséggel való vissza nem élés követelménye
– A bírót terhelõ méltóság megõrzésének követelménye
– Az igazságszolgáltatás szervezetéhez való hûség
– A mértékletesség követelménye
– Az igazságszolgáltatás tekintélyének a megõrzésének a követelménye
– A jogalanyok igazságszolgáltatásba vetett bizalmának a fenntartásának a köve-

telménye
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V.
A LAIKUS BÍRÁK PÁRTATLANSÁGA

ÉS FÜGGETLENSÉGE

Az igazságszolgáltatás ma is igényt tart olyanok részvételére a bíróság elé ke-
rülõ jogesetek eldöntésénél, akik nem élethivatásszerûen végeznek bírói tevé-
kenységet. E szereplõi a jogrendszereknek többnyire nem rendelkeznek jogászi
végzettséggel, és jogszabály által elõírt állampolgári kötelezettség, vagy érdeklõ-
dés, esetleg némi kereset-kiegészítés okán látják el a döntõbíró szerepét. Vannak,
akik megtiszteltetésnek érzik azt, hogy mások életét meghatározó szerepkörbe ke-
rülhetnek, amit talán a német laikus bírák elnevezése tükröz leginkább.263

A modern jogrendszerekben furcsának és érthetetlennek tûnhet sokak számára
a jelenség, hogy egy erõteljesen specializálódott jogászi professzió mellett vagy
helyett miként juthatnak szerephez a döntéshozatalban azok, akik szakirányú ké-
pesítéssel nem rendelkeznek. Amennyiben a jogesetek eldöntéséhez a jogtudo-
mány szolgáltat megalapozást, akkor miként lehet egy szakkérdéseket felvetõ
ügyet a jogtudományban járatlan laikusokra bízni, hiszen senkinek nem jutna
eszébe egy sebész mellé laikusokat állítani, akik arról döntenének, hogy a beteg
gyógyulásához milyen beavatkozásra van szükség.

A választ nyilvánvalóan a jogtudomány és az igazságszolgáltatás világának
specifikuma szolgáltathatja, mely a fenti analógiát eleve elhibázottá és értelmet-
lenné teszi. Ott, ahol a szakkérdések mellett óhatatlanul alapvetõ morális problé-
mák, és a mindennapokból ismert helyzetek megoldási módozatai merülnek fel,
jogos felvetésnek tûnhet a laikusok szerepeltetése. Ráadásul nem kell sokat keres-
gélni ahhoz, hogy az igazságszolgáltatáshoz hasonló terepen leljük meg a megfe-
lelõ párhuzamot. Egyelõre még minden demokratikus jogrendszerben elfogadott-
nak számít a laikusok képviselet útján történõ bevonása a jogalkotás folyamatába,
akik a legfontosabb törvényjavaslatokról a végsõ döntést meghozzák, és akik töb-
bek között arról is döntenek, szükség van-e laikusok szerepeltetésére az igazság-
szolgáltatásban.

Túl egyszerû lenne persze, ha valaki csupán erre a tényre vezetné vissza a lai-
kus bíráskodás fennmaradását, vagy idõnkénti reneszánszát. A globális társadal-
mi igényt igazolja, hogy alig van jogrendszer a világon, ahol ne találkozhatnánk
laikus bírákkal a pulpituson. Ráadásul idõrõl idõre komoly, és nem csupán a jogá-
szok érdeklõdésére számot tartó, a laikus bíráskodás alapjait feszegetõ viták tá-
madnak fel azokban az országokban is, ahol évszázadok óta mûködnek ilyen bíró-
ságok. Ennek köszönhetõen nem nehéz összegyûjteni mindazon érveket, melyek
a laikusok szerepét alátámasztani igyekeznek, amint azokat sem, melyek hol ve-
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hemensen, hol árnyaltabban a laikus bíróságok, vagy laikus bírák alkalmazását tá-
madják.

A demokrácia kifejezés több szempontból is szerepet kap az érvelésben. Bár
semmi nem igazolja, hogy a szakképzett bírák kevésbé alkalmasak a népképvise-
let eszméjének megfelelõ mûködésre, mégis szinte minden ezzel kapcsolatos tör-
vény magyarázatánál találkozhatunk azzal az indoklással, hogy a laikusok szere-
peltetése a döntéshozatalban a demokráciát erõsíti. A demokráciát erõsíti, mert a
„nép egyszerû képviselõi” is beleszólást nyerhetnek abba, hogy az általuk a tör-
vényhozásba megválasztott képviselõk alkotta jogszabályokat miként kell alkal-
mazni. Tocqueville vagy Mill, vagy Lord Devlin nézetei közismertek arról, hogy
miért tekintik az esküdtszéket a demokratikus társadalmak nélkülözhetetlen tarto-
zékának, és a demokrácia alappillérének. Lord Devlin egyenesen a Parlament je-
lentõségével azonosítja az esküdtszék jelentõségét, és az intézményt a szabadság
biztosítékának tartja, aminek megszüntetése minden zsarnok elsõdleges célja len-
ne.264 Másfelõl ugyancsak érvként szerepel az, hogy az egyszemélyi, vagy né-
hány fõs bírói tanácsnál demokratikusabb intézmény egy nagyobb létszámú, lai-
kusokkal kiegészített testület.

A legitimitás biztosítása, mint intézményt megalapozó érvelés, ugyancsak
rendre megtalálható a laikusok szerepeltetését alátámasztó írásokban. Az igazság-
szolgáltatás társadalmi elfogadottságának erõsítése fontos célkitûzése a laikus bí-
ráskodást megindokolni kívánó törvényhozói akaratnak is. A népképviselet elvére
abban az összefüggésben is szokás hivatkozni, hogy a társadalom egy meghatáro-
zott szegmensét reprezentáló, és jogi szaktudással rendelkezõ bírói karhoz képest
a jogi szaktudással nem rendelkezõ, akár alacsony státuszú társadalmi csoportok
is képviseltethessék magukat az igazságszolgáltatásban, ami a bíráskodás társa-
dalmi elfogadottságát is erõsítheti. Ugyancsak erõsíti a legitimitást, ha ezek a tár-
sadalmi csoportok személyesen gyõzõdhetnek meg arról, hogy az állam miként
szolgáltat igazságot. Itt egyfajta multiplikátor jelenségrõl is lehet olvasni,
amennyiben a laikusként feladatot kapó személy a saját élményeit is megosztja a
családi, baráti környezetével, ami a legitimitást fokozhatja. Mindehhez szorosan
kapcsolódik a pedagógiai érv, ami a társadalmi jogtudat erõsítésében, és egyfajta
népnevelõ funkcióban találja meg ezen intézmény lényegét. Tocqueville kijelen-
tése fémjelzi leginkább a gondolatot, aki szerint az esküdtszék talán nem a legha-
tékonyabb intézmény, ám a nép nevelésére a legalkalmasabb.

A laikusokat alkalmazó jogrendszerek többségében az intézmény alkalmazá-
sának tipikus indokaként annak ellenõrzõ szerepét is kiemelik. A kontroll funkció
több értelemben is gazdagítja a laikus bíráskodás apologetikus irodalmát. Az ér-
velés egyfelõl, mint az igazságszolgáltatás egészét népi kontroll alá helyezõ intéz-
ményrõl szól, mely a „népi igazságérzet” hatékony becsatornázását teszi lehetõvé
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a jogrendszerbe. Másrészt egyedi ügyekben, a bürokratikus szakbírák ellenõrzé-
sének egyfajta feladatát is elláthatják a laikusok. Bizonyos történelmi szituáció-
ban (mint pl. 1949 után Magyarországon) ez a szempont az összes többi szempon-
tot megelõzve, ám nem feltétlenül kimondottan alapozza meg a törvényhozói
szándékot.

Érdemes megemlíteni itt a laikus bíráskodás kapcsán az intézmény hatékony-
ságával kapcsolatos vitát is. Azok, akik a laikusok alkalmazása mellett érvelnek,
azt is felhozzák, hogy a laikus bíráskodás általában társas bíráskodással és tipiku-
san nagyobb létszámú döntéshozói testületek létrejöttével is járnak, ami a haté-
konyságot is fokozza. A „több szem többet lát” egyszerûségére építõ érvvel szem-
ben persze számos, sokszor empirikus vizsgálatokra építõ ellenérv is felhozható,
ám ezek máig sem voltak képesek elhomályosítani a laikusok éleslátásába vetett
hitet, mely azon az elképzelésen is alapul, hogy a munkájába belefásult szakbírák
sérült percepciójához képest a laikusok az új élménytõl éberebben figyelhetik egy
jogeset tényeit.

Ugyancsak itt említhetõ a hatékonyság egy másik aspektusát, a költséghaté-
konyságot hangoztató érv, mely szerint a laikusokkal olcsóbbá válhat a bíróságok
fenntartása. Jóllehet valóban találni példát arra, hogy a laikusok alkalmazása tény-
leges megtakarítást jelent a költségvetésnek, ez a hatás elsõsorban ott jelentkez-
het, ahol laikusokat a szakbírák kiváltására alkalmazzák. (Nemrégiben a francia
jogrendszerben frissen bevezetett ülnöki rendszert illették éles kritikával az intéz-
mény elemzésével megbízott bírák, akik annak költségességére hívták fel a fi-
gyelmet.265)

A fenti érvek erõsségét lehet vitatni, és sokan sok formában meg is tették már a
témával foglalkozó szakirodalomban, vagy az intézményrõl folytatott törvényho-
zási viták során. Ám bármekkora súlya van is a támogató érveknek, a tény ettõl
még tény marad: a jogrendszerek jelentõs többsége valamilyen formában alkal-
maz jogi végzettséggel nem rendelkezõ laikusokat arra, hogy a bírósági ítéletek
meghozatalában közremûködjenek, vagy akár önálló bírói ítéletet hozzanak.

A laikus bírák közremûködésére számos változatban kerülhet sor. Egy 1999-
ben, a laikus részvételrõl rendezett nemzetközi összehasonlító jogi konferencián
hangzott el, hogy „úgy tûnik, mintha a világ egy gigantikus laboratórium lenne”,
hiszen ahány ország, annyi féle laikus részvételi forma létezik az igazságszolgál-
tatásban. Úgy tûnik, mintha a jogi transzplantok jogrendszerbe illesztésének
korlátaira vonatkozó szakirodalmat ebben a tekintetben minden ország figyelem-
be vette volna. Ennek ellenére bizonyos ismérvek alapján a részvételi formákat
csoportosítani tudjuk az alábbiak szerint: 1. Angolszász típusú esküdtszékrõl ak-
kor beszélhetünk, ha a laikus bírákat önálló testületként, mindenekelõtt a polgári
vagy büntetõ ügyekben felmerülõ ténykérdések megítélésére alkalmazzák. Ebben
az esetben a tény és jogkérdések megítélése elválik, és az utóbbi kérdésben szak-
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bíró, míg az elõzõben a jogi végzettséggel nem (vagy csak véletlenszerûen) ren-
delkezõk hozhatnak döntést. 2. Francia típusú esküdtszékrõl akkor beszélhetünk,
ha az esküdtszék mind a tény mind a jogkérdések megítélésében illetékes, és a (re-
latíve) nagyobb létszámú testületben több szakbíró, és a szakbírák számát jelentõ-
sen meghaladó laikus foglal helyet. 3. Önállóan ítélkezõ laikus bírói rendszerrõl
van szó, ha egy jogrendszerben jogi végzettség nélküli laikusok is lehetõséget
kapnak arra, hogy bíróként polgári vagy büntetõ ügyben szakbírói közremûködés
nélkül is önálló bírói döntést hozzanak. 4. Ülnök rendszert akkor mûködtet egy
igazságszolgáltatás, ha tény és jogkérdésben egy testületet alkotó, kis létszámú bí-
rói testület hoz döntést. Ebben az esetben a francia típusú esküdtszékhez képest
látszólag csupán nominális eltérésrõl van szó, ám az ülnökrendszer mûködési me-
chanizmusa az esküdtszéktõl a laikusok és szakbírák aránya miatt olyan mérték-
ben eltér, hogy emiatt önálló típusként határozható meg.

Ami a fenti típusokat, és az egyes jogrendszerekben megjelenõ különbözõ va-
riánsokat összeköti, az mindenféleképpen a laikus bírák megválasztásával kap-
csolatos dilemma. A szakbírák szelekciójánál láttuk, hogy a modern jogrendsze-
rekben a bírák kiválasztását egyre inkább a jogászi szakmai szempontok elõtérbe
állítása jellemzi, miközben a reprezentativitás követelménye jobbára csak a szak-
irodalomban jelenik meg. A laikusok esetében a szakmaiságnak értelemszerûen
nincs jelentõsége, hiszen szerepük az igazságszolgáltatásban éppen arra vezethetõ
vissza, hogy jogi szaktudással nem rendelkeznek. Annál inkább hangsúlyt kap
esetükben az, hogy az igazságszolgáltatásban a társadalom minél szélesebb képvi-
selete valósuljon meg az intézményen keresztül, vagyis a laikus bírák összetételé-
nél az elkülöníthetõ társadalmi csoportokat megfelelõen tükrözõdjenek. Ugyan-
csak megfigyelhetõ, hogy a laikusok pártatlanságának biztosítására idõnként a
szakbírák pártatlanságánál is nagyobb figyelmet szentelnek bizonyos jogrendsze-
rekben. Az alábbiakban az e tekintetben úttörõ és mintaadó jogrendszer, az Egye-
sült Államok példáján keresztül vázoljuk e problémakör lényegét.

1. Az esküdtek pártatlansága az Egyesült Államokban

Az európai sztenderdek a pártatlanság kérdésében nem túl szigorúak. A pártat-
lanság kiküszöbölésére kialakított összeférhetetlenségi szabályokon túl a bírák
esetleges elõítéleteinek kiszûrésére nem léteznek intézményesített mechanizmu-
sok. Többnyire a bírákra van bízva, hogy elfogultnak ítélik-e meg saját magukat,
és ezért nem vállalnak szerepet az adott ügy elbírálásában. A bíróság „pártossá”,
elfogulttá nyilvánításának lehetõsége azonban erõs korlátokba ütközik. Azokban
az esetekben, amikor valamely más hatalmi ág befolyása nyilvánvaló, vagy a bíró
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korábbi funkciójából fakadóan, esetleg más okból, az adott üggyel kapcsolatos
közvetlen érintettsége, érdekeltsége nyilvánvaló, az európai követelmények kellõ
védelmet biztosítanak.266 Más a helyzet a bírák egyéni nézeteibõl, meggyõzõdé-
sébõl fakadó elfogultság megítélésével. A magyar szabályozás európai viszony-
latban sok szempontból szigorúnak számít, hiszen még a pártatlanságot szembetû-
nõ módon megkérdõjelezõ párttagság sincs mindenhol megtiltva a bírák számára.
Németországban nem csupán arra van lehetõségük, hogy belépjenek valamely
pártba, de vezetõ funkciót is betölthetnek abban, vagy valamilyen más politikai
célú szervezetben.267 Ugyanez elmondható a laikus bírák pártatlanságának köve-
telményeire is. Az Európai Bíróság ugyan elmarasztalta Svédországot abban az
ügyben, amikor az esküdtek többsége ahhoz a párthoz tartozott, mely az adott ügy
kapcsán érintett volt,268 ám az esetleges mélyebb elfogultságok mérésére a laikus
bírák kapcsán sem találunk európai példát.

Az Egyesült Államok ehhez képest a pártatlanság biztosítására egészen sajátos
eljárást alakított ki, amit érdemes alaposabban megvizsgálni, tekintettel arra, hogy
a legnagyobb hatású jogrendszerrõl van szó, melynek megoldásai –eltérõ formá-
ban – más jogrendszerekben is megjelennek.

Az Egyesült Államok Alkotmánya érdekes módon csupán az esküdtszék
(jury) pártatlanságáról beszél, ami ezen angolszász eredetû laikus testület különle-
ges helyzetébõl fakad. A függetlenségi mozgalom során komoly szerephez jutó
esküdtszék az amerikai demokrácia alapintézményévé nõtte ki magát, és szerepét
az alkotmányozók is az egyéni szabadság védelmezésében látták, akár még az ál-
lamhatalmat képviselõ bíróval szemben is.269 Ez persze nem jelenti azt, hogy az
eljárást vezetõ, vagy adott esetben önállóan ítélkezõ bíró pártatlansága ne lenne
alkotmányos és az európainál bizonyos tekintetben szigorúbb270 követelmény,
ám kétségtelen, hogy errõl nem rendelkezik az Alkotmány, és az erre vonatkozó
törvények és más jogforrások271 is csak jóval késõbb és szerényebb elvárásokat
támasztva születtek meg.272 (A professzionális bírák politikai kötõdése pl. sok-
szor köztudott, ám ez általában nem eredményezi pártatlanságuk megkérdõjelezé-
sét. Az is igaz, hogy a német példával ellentétben a bírák kinevezésüket követõen
aktív politikai szerepet nem vállalhatnak, és politikai nézeteiknek sem adhatnak
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hangot.) Feltûnõ továbbá, hogy a tisztességes eljárás követelménye is legtöbbször
az esküdtszékkel összefüggõ kérdések kapcsán jelenik meg a bírói ítéletekben.

Laikusok részvételére az igazságszolgáltatásban szinte minden jogrendszer-
ben találunk példát. Arra azonban alig, hogy a nem hivatásos bírák személyét,
vagy az esküdtszék egészét olyan végletekig menõ vizsgálatoknak tegyék ki, mint
az Egyesült Államokban. Az Alkotmányt értelmezõ bírósági döntések, majd az
abból kiinduló törvényhozási munkálatok az európai jogász számára megdöbben-
tõ pártatlanságra vonatkozó kritériumrendszert alakítottak ki az esküdtszékre néz-
ve. Ilyen kritériumoknak sem hivatásos, sem laikus bíráknak nem kell máshol
megfelelniük. (Az amerikai hatás azonban ezen a téren is érzékelhetõ. Az angol
laikus békebírák kiválasztásánál az utóbbi évek az amerikai rendszer egyes ele-
meinek átvételére mutatnak)

Kezdõdik mindez azzal, hogy az esküdtszék összetételének a társadalom meg-
felelõ keresztmetszetét kell mutatnia. A reprezentativitás kérdését az a feltevés ál-
lítja elõtérbe, hogy a társadalom különbözõ csoportjai pozitív elõítélettel rendel-
keznek saját csoportjuk tagjaival szemben. Ez a feltevés bírói ítéletekben is
hangot kap,273 és voltaképpen ez vezet oda, hogy az esküdtszékek kiválasztásánál
komoly szerepet kap annak a kérdésnek az eldöntése, hogy e testület tagjait vajon
a közösség megfelelõ keresztmetszetét (fair cross section of the community) je-
lentõ részébõl választották-e ki. Az alkotmányos követelménybõl, mely a pártat-
lan esküdtszékhez való jogot garantálja, persze nem következik szükségszerûen
az, hogy a reprezentativitás is elõfeltétele a pártatlanságnak. Ez a feltétel a Legfel-
sõbb Bíróság értelmezõ tevékenységének köszönhetõen kapcsolódott az alkotmá-
nyos követelményhez.274 A faji és gazdasági egyenetlenségek kiküszöbölését, il-
letve az esküdtszék kiválasztási eljárásának egységesítését megcélzó szövetségi
törvény mindezek alapján már konkrétan fogalmaz, amikor kimondja, hogy az ál-
lampolgároknak szövetségi szinten joguk van olyan vád illetve ítélõ esküdtszék-
hez, melyet a társadalom megfelelõ keresztmetszetét nyújtó részébõl véletlensze-
rû választással állítottak össze. Elõírja továbbá, hogy senkit sem lehet kizárni
neme, színe, faji hovatartozása, vallása, származása, gazdasági helyzete alapján és
megköveteli, hogy mindezek érvényesítése érdekében a bíróságok dolgozzanak ki
egy írott kiválasztási tervet részletes eljárási szabályokkal.

E törvény bizonyos vonatkozásokban túlmegy a Legfelsõbb Bíróság döntései-
nek kodifikálásán. E döntések egyrészt csupán büntetõügyek vonatkozásában kö-
vetelik meg a reprezentativitást, míg a törvény ezt polgári ügyekre is kiterjeszti,
másrészt a törvény pontosítja, hogy milyen módon lehet bizonyos esetekben a
reprezentativitást biztosítani. A Legfelsõbb Bíróság ezt követõen egy ítéletében
általános érvénnyel, a vád és az ítélõ esküdtszékek vonatkozásában mondja ki
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mindennek szükségességét.275 E nagy jelentõségû ügyben a felperes azért fordult
bírósághoz, mert úgy vélte, hogy az államában mûködõ kiválasztási eljárás sérti
az alkotmányt, amikor a nõk bekerülési esélyeit az esküdtszékbe alig biztosítja.
Míg az esküdti feltételeknek megfelelõ nõk aránya a lakosságon belül több mint
ötven, addig bekerülési esélyük az esküdtszéki panelbe csak tíz százalék. A bíró-
ság döntésében kimondja, hogy a kiválasztási eljárás során nem lehet szisztemati-
kusan kizárni a társadalom megkülönböztethetõ csoportjait. E döntés után már
csak azt kellett tisztázni, hogy mit kell érteni ezen kifejezéseken. A szisztematikus
kifejezés a Duren v. Missouri döntésben nyerte el értelmét, ahol a bíróság az al-
kotmányellenesség megállapítását a következõ pontok alapján határozta meg: 1.
A kizárt csoport a társadalmon belül megkülönböztethetõ csoportot alkot. 2. E
megkülönböztethetõ csoportok aránya a kiválasztás alapjául szolgáló listákon
nem ésszerû és megfelelõ a társadalmon belüli arányokhoz képest. 3. Az alulrep-
rezentáltság oka a szisztematikus kizárás. E késõbbiekben is iránymutató teszt
elsõ két pontjánál a bíróság a konkrét eset kapcsán egy pillanatig sem hezitált, hi-
szen a nõk megkülönböztethetõ csoport jellege illetve a listákon és a társadalmon
belüli aránya közötti különbség nyilvánvalónak tûnt. A szisztematikus kizárás
megállapításához azonban egy újabb formula szükségeltetett, ami úgy szólt,
hogy a kizárás csak akkor szisztematikus, ha az a kiválasztási rendszer lénye-
gébõl fakad, vagyis ha a megkülönböztethetõ csoport kizárása az eljárás miatt
szükségszerûen bekövetkezik. Elképzelhetõ ugyanis, hogy egy a reprezentált-
ságot tökéletesen biztosító rendszer mellett is kialakulhat olyan esküdtszék,
amelyben egyetlen nõ, vagy afro-amerikai sem kap helyet. Ez azonban nem jelen-
ti feltétlenül, hogy ebben az esetben szisztematikusan zárnák ki e csoport tagjait.
Ha viszont a rendszer olyan, hogy hétrõl hétre nem kerül be egyetlen afro-
amerikai sem az esküdtszékbe, akkor a következetes kizárás és ezzel együtt az
alkotmánysértés ténye megállapítást nyerhet. Ami ennél egy kicsit problemati-
kusabb, az annak meghatározása, hogy mikor minõsül egy csoport különálló-
nak, vagy megkülönböztethetõnek (distinctive). E fogalom bevezetését követõen
ugyanis szükségszerûen vetõdött fel a kérdés, hogy mondjuk a tanárok sziszte-
matikus kizárása esetén sérül-e az alkotmányos követelmény. Annak ellenére,
hogy a Legfelsõbb Bíróság egy döntésénél hangsúlyozta, hogy e kérdés összefüg-
gésben áll a „fair cross section” követelmény céljaival, itt egy máig is vitatott
doktrínával szembesülhetünk. Nehéz ugyanis megindokolni azt, hogy az amerikai
magyarok kizárása miért nem sérti az alkotmányt, ha az afro-amerikaiak kizárása
megsérti azt. A Lockhart v. McCree ügy indoklásában pl. elhangzik, hogy a nõk
és egyéb társadalmi csoportok mellett az afro-amerikaiak , mexicói amerikaiak
kizárása többek között etnikai sajátosságok alapján történt, s ennek következmé-
nyeként a vádlott nem rendelkezik a közösség általános vélekedését tükrözõ bírás-
kodás elõnyeivel. Azt is hozzáteszik, hogy e történelmi okok miatt hátrányos
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helyzetû csoportok kizárása megfosztja e csoport tagjait állampolgári jogaik gya-
korlásától.276

(A téma több szakértõje támadja a „fair cross section” kérdésével kapcsolatos
bírói magatartást. M. Zuklie szerint az egész kérdést helyesebb lenne szociális
alapra helyezni, mert ez könnyebb helyzetbe hozná a bíróságokat az ügyek meg-
ítélésénél.277 Mellette még számosan támadják a reprezentativitás biztosításának
érvényes doktrínáit és alternatív megoldásokat kínálnak munkáikban.278 )

Amennyiben az esküdtek kiválasztása a reprezentativitás biztosítása mellett
történik, a perbeli felek további alkotmányos joga, hogy az esküdtek elõítélettõl,
befolyástól, kényszertõl mentesen végezzék feladatukat. Ennek eljárásjogi garan-
ciájaként alakult ki az úgynevezett „voir dire” eljárás,279 melyre az esküdtek kivá-
lasztásának végsõ szakaszában kerül sor, amikor a szemben álló felek képviselõi
megpróbálnak meggyõzõdni arról, hogy a leendõ esküdteknél kimutatható- e va-
lamilyen fokú elfogultság. Az eljárás során bizonyos korlátok között lehetõség
nyílik arra, hogy az elfogult, vagy az ügyvédeknek csupán „nem tetszõ” szemé-
lyek ne kerüljenek be az esküdtszékbe. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az
amerikai eljárás alapfilozófiája már az eljárás ezen szakaszában megmutatkozik,
amely az igazságos ítélet elõfeltételének a szabályokkal körülbástyázott csatát te-
kinti.280 Ez itt konkrétan azt jelenti, hogy a vád és a védelem, vagy az alperes és
felperes képviselõi megpróbálják a nekik megfelelõ, azaz legjobb esetben szá-
mukra kedvezõen elfogult esküdtszék felállását elérni, s e „csata” végeredménye
– e felfogás szerint – a lehetõ legpártatlanabb esküdtszék lesz majd, amely bizto-
sítja az alperes, vagy a vádlott alkotmányos jogait és az igazságos ítéletet.

A voir dire eljárás során az esküdtek elutasításának több módja is ismeretes.
Az egyik az, amikor a felek valamilyen konkrét indok alapján utasítanak el egy
személyt.281 Ebben az esetben az ellenérdekû felek kifejtik véleményüket a konk-
rét személlyel kapcsolatban, és elmondják, hogy szerintük alkalmas lehet-e az
adott személy az elfogulatlan, pártatlan ítélethozatalra. Amennyiben sikeresen
meggyõzi valamelyik fél a bírót arról, hogy a kérdéses személy a válaszai, vagy
egyéb körülmény miatt erre nem alkalmas, a bíró elutasító határozatot hoz. Egy
másik lehetõség egy nem tetszõ személy kizárására az indok nélküli elutasítás,282

amikor az ügyvédeknek nem kell megindokolniuk, hogy miért tartanak valakit
elfogultnak, vagy védencük számára hátrányosnak. Ez a kizárási lehetõség jóné-
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hány alkotmányjogi problémát felvetett. A legnagyobb horderejû bírósági döntés
ezzel kapcsolatban az volt, mely alkotmányellenesnek nyilvánította a kizárás ezen
módját akkor, ha azt valamelyik fél következetesen egy népcsoport kizárására
használja fel.283

Mindezek mellett létezik még egy harmadik lehetõség is esküdtek elutasításá-
ra, amikor az esküdtszéket egészében utasítják el.284 Erre akkor kerülhet sor, ha
pl. az ügyvéd észleli, hogy az esküdtek kiválasztására szolgáló listáról bizonyos
népesség csoport hiányzik, és így a korábban már elemzett okok folytán sérül a
pártatlan esküdtszékhez való jog.285

A pártatlanság biztosítására a törvényhozás és a bíróságok által kialakított jog-
intézmények egy egészen új „iparág” kialakulását eredményezték az Egyesült Ál-
lamokban. Az esküdtek kiválasztásának jelentõsebb ügyeknél akár hónapokig is
eltartó eljárását nem csupán ügyvédi, hanem gyakran szociológusi, pszichológusi
segédlettel kívánják a felek eredményesebbé tenni. Álatalános meggyõzõdés
ugyanis, hogy az esküdtszék kiválasztása sokszor meghatározó a per kimenetele
szempontjából.

1.1. Az esküdtek kiválasztásának „mûvészete”. Társadalomtudósok a bíróságon

„….az esküdtek ítéletei számunkra kedvezõek vagy kedvezõtlenek lehetnek,
meghatározva gyakran késõbbi sikereinket, sikertelenségünket, boldogságunkat,
vagy boldogtalanságunkat. Ha elég szerencsétlen vagy ahhoz, hogy rossz idõben
rossz helyen légy, egyik pillanatról a másikra a bíróságon találhatod magad, ahol
az esküdtszék döntése életet vagy halált jelenthet számodra. Az ártatlanság nem
jelent garanciát a felmentõ ítéletre. Egyáltalán nem. Sõt, egy bûnöst könnyebb vé-
deni, hiszen õ legalább tudja, hogy mi történt valójában. Életed, vagy halálod tehát
nem attól függ, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél, hanem attól, hogy milyen íté-
letet hoz majd az esküdtszék. Nem tehetsz szert egy számodra felmentést hozó es-
küdtszékre azzal, hogy ártatlanságodat hangoztatod. Te és az ügyvéded ilyenre
csak hideg számításokra épülõ analízis segítségével tehetsz szert, amely mélyen
az emberek tudatalattijába és érzéseibe hatol, egyben arra ösztönözve õket, hogy
neked megfelelõen cselekedjenek.”286

A fenti idézettel összhangban, az ismert ügyvéd, Herald Price Fahringer sze-
rint az esküdtek válogatása a büntetõ eljárás legfontosabb része.287 Ezen persze
lehetne vitatkozni, de hogy számos hasonló kijelentés mutatja az esküdtek kivá-
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lasztásának fontosságát. Azt is hozzátehetjük, hogy amennyiben pusztán a bizo-
nyítékok meggyõzõ ereje döntené el a bíróságok elõtt folyó ügyek kimenetelét,
teljesen felesleges lenne mindaz az erõfeszítés, melyet az amerikai ügyvédek, az
õket támogató tudósok, kutatóintézetek tesznek az ideális esküdtszék felállítása
érdekében. A bizonyítékokat azonban emberek értékelik, s talán ez elégséges ma-
gyarázatot ad arra, hogy miért érdemel kitüntetett figyelmet az esküdtek kiválasz-
tásának problematikája.

Az esküdtek kiválasztására vonatkozó eljárás fejlõdéstörténete voltaképpen
arról szól, hogy a társadalom értékváltozásait tükrözve, az adott kor igazságossági
követelményeinek megfelelõ, egyre „pártatlanabb, elfogultságoktól mentesebb”
esküdtszék kialakulásának feltételei teremtõdjenek meg. Ennek eléréséhez az
USA alkotmányának szûkszavú rendelkezései kevésnek bizonyultak, s egy igen
hosszadalmas dogmatikai munka eredményének köszönhetõ az a kiválasztási el-
járásra vonatkozó szabályozás, aminek hatására mára (ügyfajtánként változó mér-
tékben) olyan lehetõségek adottak a bíróságon szembenálló felek számára, amivel
elvileg egy bármelyik fél irányában elõítélettel bíró esküdtszék elkerülhetõ.

Az elõítéletektõl mentes esküdtszék természetesen olyan idea, aminek létezése
az emberi értékalkotás hiányát, vagy pontosabban mondva a kategóriáktól mentes
gondolkodást elõfeltételezné, s így bátran választható mottónak az Allport által
Charles Laamb-tól idézett megállapítás, mely a társadalomban élõ lény szükség-
szerû gondolkodási módjára utal: ’Õszintén szólva nem vagyok egyéb egy elõíté-
let-nyalábnál, mely szeretõ és utálkozó érzések szövevénye. Valójában rokon-
szenvek, részvétlenség és ellenszenvek rabja vagyok.”288 Az elõítéletrõl szóló
irodalom kikerülhetetlen alapmunkáját készítette el Gordon W. Allport 1954-ben,
ahol az elõítélet természetére vonatkozó meghatározás kiindulópontját az a felis-
merés jelenti, hogy „az emberi elme egyik legköznapibb fogása valószínûleg a
túláltalánosítás. Ha csak egy gyûszûnyi tény áll is a rendelkezésünkre, nem habo-
zunk akkora általánosításokat tenni, mint egy dézsa. ..Volt olyan ember, aki élete
során mindössze három angollal találkozott, és volt bátorsága ennek alapján kije-
lenteni, hogy az angol fajra azok a tulajdonságok jellemzõek, melyeket õ ezen a
három angolon megfigyelt.”289 A túláltalánosításnak ez a módja jól ismert, s talán
csak azok kímélik meg környezetüket a felületesség e formáitól, akik elmélyülten
foglalkoznak az elõítélet természetével. Az általánosítás, a kategóriaképzés elen-
gedhetetlen része életünknek. Ám elõítéletrõl csak túláltalánosítás esetén beszél-
hetünk, amely lehet akár pozitív, akár negatív,290 s amelynek egyik formája a ne-
gatív színezetû etnikai elõítélet.291
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Mindezt azért fontos leírni, mert az esküdtszék esetén a túláltalánosításnak, és
fõképp az etnikai elõítéletnek két szempontból is kiemelkedõ jelentõsége van.
Egyrészt az esküdtek szempontjából, akiknek esetleges elõítéleteik hátrányosan,
vagy adott esetben egy elkövetõ vagy valamely peres fél számára kedvezõen befo-
lyásolhatják az esküdtszék döntését.

Másrészt viszont az ügyvédek, ügyészek szempontjából, akik saját elõítéletei-
ket szintén bekapcsolhatják a bírósági eljárásba, amikor bizonyos személyeket
hátrányosnak, másokat elõnyösnek tekintenek a vád vagy a védelem számára.

Az elõítélet e két megnyilvánulásának tipikus színtere a korábban már említett
„voir dire” eljárás, amelyre az esküdtek kiválasztásának végsõ szakaszában kerül
sor, amikor a szemben álló felek képviselõi megpróbálnak meggyõzõdni arról,
hogy a leendõ esküdteknél kimutatható- e valamilyen fokú elfogultság. Az eljárás
során bizonyos korlátok között lehetõség nyílik arra, hogy az elfogult, vagy az
ügyvédeknek csupán „nem tetszõ” személyek ne kerüljenek be az esküdtszékbe.

Míg a bíróság általában elégedett a voir dire eljárással, s a pártatlanság kielégí-
tõ biztosítását látja az intézmény mai mûködésében, sokan követelik a rá vonatko-
zó szabályozás megváltoztatását. Sõt, egyesek az eljárás megszüntetését tartanák
szükségesnek. A legtöbb vitára az ad okot, hogy a bíró joga meghatározni, hogy ki
vezesse az eljárást. Márpedig a bíró vezette eljárásokat számtalan támadás éri, azt
állítva, hogy nem kellõen hatékony és jóval kevésbé szolgálja a pártatlanságot,
mint az ügyvédek vezette eljárás. Hennenberg és DeVan pl így fejezik ki kétkedé-
süket: „Mit vár a bíró attól, amikor megkérdezi a leendõ esküdtet, hogy elfogult-e,
vagy vannak-e elõítéletei? Valóban azt képzeli, hogy valaki majd azt válaszolja,
igen, azt hiszem, minden kokain csempészettel megvádolt kolumbiai valószínû-
leg bûnös.292

Hasonló naivitásra vall a bírák utolsó kérdése, hogy az esküdt képes lesz-e
majd megfelelõ és pártatlan döntést hozni. O’Connel szellemesen jegyzi meg: Ez
a módszer egy kicsit olyan, mintha egy alkoholistától kérdeznénk meg, hogy ké-
pes-e alkohol fogyasztását kontrollálni.293 Mindez jelentõs mértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy a leendõ esküdtek személyiségének megismerése, esetleges dön-
tési szándékának firtatása ne korlátozódjék pusztán a voir dire eljárásra, hanem
mint késõbb látni fogjuk, az ügyvéd már ezt megelõzõen is igyekezzék különbözõ
módszerek segítségével hasznos információkat gyûjteni.

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az amerikai eljárás alapfilozófiája már
az eljárás ezen szakaszában megmutatkozik, amely az igazságos ítélet elõfeltétel-
ének a szabályokkal körülbástyázott csatát tekinti.294 Ez itt konkrétan azt jelenti,
hogy a vád és a védelem, vagy az alperes és felperes képviselõi megpróbálják a
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nekik megfelelõ, azaz legjobb esetben számukra kedvezõen elfogult esküdtszék
felállását elérni, s e „csata” végeredménye – e filozófia szerint – a lehetõ legpártat-
lanabb esküdtszék lesz majd, amely biztosítja az alperes, vagy a vádlott alkotmá-
nyos jogait és az igazságos ítéletet.

A voir dire eljárás „hivatalos” magyarázata ennél persze szigorúbb. Elméleti-
leg pusztán azt a célt szolgálja, hogy az ügyvéd meggyõzõdhessen arról, hogy a
behívott állampolgárok képesek-e az adott ügy esetében pártatlanságot tanúsítani.
Amennyiben az ügyvéd úgy érzi, hogy nem, akkor bizonyos keretek között „el-
mozdításukat” kezdeményezheti. Ám senki sem csodálkozhat azon, ha a gyõzni
vágyó jogászok ennél többre próbálják meg felhasználni az eljárás adta lehetõsé-
get. Amint azt egy neves new-york-i ügyvéd állítja: „Nincs olyan ügyvéd az or-
szágban, aki ne mondaná el, ha kellõen õszinte lenne, hogy semmi szüksége egy
pártatlan esküdtszékre. Olyan esküdtszékre van szüksége, mely az ügyfelének
kedvez.295 Ez azonban, mint jeleztük, az angolszász eljárás ideológiájához jól il-
leszkedik. Az ügyvédek éppen ezért a számukra kedvezõtlen esküdtek kiválasztá-
sán túl egyéb célokat is igyekeznek a Voir dire eljárás alatt elérni. Broeder vizsgá-
latai szerint az ügyvédek a voir dire eljárás idejének mindössze 20 százalékát
fordítják az elõítéletes és elõítélettõl mentes esküdtek elkülönítésére. A fennmara-
dó idõben inkább információkkal próbálják meg ellátni a behívottakat, hogy azok
esküdtszékbe kerülésük esetén az ügyvéd és ügyfele számára kedvezõ hozzáállást
tanúsítsanak.296 Ezt egy másik vizsgálat is megerõsítette, melynek során mondat-
ról mondatra áttanulmányozták a kutatás tárgyává tett 10 voir dire eljárásról ké-
szült jegyzõkönyvet. Az állításokat tartalmazó mondatokat és mondatrészeket ki-
emelték a szövegbõl és legnagyobb meglepetésre kiderült, hogy azoknak
mindössze 41 %-a származik a lehetséges esküdtektõl. Az esküdteknek olyan, ál-
lításokat tartalmazó kérdéseket tettek fel az ügyvédek, melyekre azok általában
igennel vagy nemmel tudtak felelni, s amelyek inkább kioktatásukat szolgálták,
semmint azt, hogy elõítéletességük a felszínre kerüljön.297

1.2. Intuíció és elõítélet

Amint korábban említettük, az elfogultság két szempontból is szerepet játszik
az esküdtszékkel kapcsolatban. Az esküdtek elfogultságának felvetése közismert,
s tulajdonképpen ez vezetett oda, hogy a kiválasztási eljárást folyamatosan csi-
szolni kellett, kezdve onnan, hogy bizonyos népességcsoportok diszkriminációjá-
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nak legdurvább megnyilvánulásait megszüntették, alkotmányellenessé nyilvání-
tották, egészen odáig, hogy az ügy publicitásának túlzott mértéke esetén az ügy
más körzetbe való áttételét tették lehetõvé. Érdekes kérdés, hogy a pártatlanság
ilyen fokú igénye miért a laikusok vonatkozásában merül fel, miközben a szakbí-
rák elfogultságának elkerülése többnyire néhány erre vonatkozó „papírszabály-
ban” merül ki. Ez azt sugallja, mintha a jogászi hivatással együtt járna az elõítéle-
tek mértékének csökkenése. Márpedig éppen azt látjuk, hogy a jogászok a „voir
dire” eljárás során sokszor saját elõítéleteiket használják fel a megfelelõnek tûnõ
esküdtek kiválasztásához. A helyzet azért érdekes tehát, mert ez esetben az ügy-
véd elõítélete alapján ítél mások vélt vagy valós elõítéletérõl.

A voir dire eljárást az ügyvédek többsége olyan feladatnak tekinti, melyet bi-
zonyos tapasztalatok birtokában sikeresen meg lehet oldani mindenféle külsõ se-
gítség nélkül. Sokan rutin feladatnak tekintik, melyre különösebben készülni sem
kell. Elég, ha jó emberismerettel felvértezve az ösztöneire, vagy a különbözõ tár-
sadalmi csoportokról „megszerzett” hétköznapi ismeretekre, tapasztalatokra bíz-
za magát az ember, és így gyorsan kiderítheti, hogy ki tekinthetõ kedvezõ, vagy
éppen kedvezõtlen esküdtnek. Egy mulatságos történet mutatja, hogy mennyire
rutin feladattá válhat az eljárás. A fáma szerint az 50-es években a New york-i
ügyvédek egy csoportja úgy oldotta meg a problémát, hogy megkérdezték a behí-
vott esküdteket, melyik baseball csapatnak szurkolnak. A vád elutasított minden
Brooklin Dodger, a védelem pedig minden Yankee szurkolót. Így aztán az „elfo-
gulatlan” esküdtszékben csupa „Giants” szurkoló maradt.298 A módszer mögött
az a megfontolás állt, hogy az egyes szurkolótáborok más társadalmi csoportból
rekrutálódnak, melyek ítélkezési szokása élesen eltér egymástól.

A humoros történet is mutatja, hogy a társadalom bizonyos csoportjainak vi-
selkedésérõl, specifikus attitûdjeirõl számos nézet terjedt el a jogászok között az
USA-ban, amelyeket nem tudományos vizsgálatok, hanem hétköznapi sztereotí-
piák támasztanak alá. Némelyiket maguk a jogászok vezették be a köztudatba,
akik egy-egy sikeres pert követõen meg kívánták osztani tapasztalataikat, biztos
tippjeiket a kollégákkal.

Ilyennek minõsíthetõ F. Lee Bailey és Henry B. Rothblatt véleménye, misze-
rint a nagytestû, kerek arcú, joviális kinézetû emberek a kívánatosak a felmentõ
ítélet megszerzéséhez, míg kerülni kell a sovány, gyenge testalkatúakat. Arcuk
éles és beteges, olyan száraz Cassius tekintettel. Szerintük az atléta termetûeket
nehéz kategorizálni299 Murray Sams, Jr. állítása szerint a felpereseknek vigyázni-
uk kell a zsidó esküdtekkel olyan ügyben, ahol orvosi mûhiba megállapításáért
megy a harc. A legtöbb zsidó ugyanis azt szeretné, ha fiából orvos lenne, s azt sze-
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retnék, ha lányuk egy orvoshoz menne férjhez.300 White szerint a munkanélküli-
ek, nyugdíjasok, segítségre szorulók megfelelõek a védelemnek, de nem így a ta-
nárok, hivatalnokok, jogászok.301 Darrow szerint legjobb az alacsony
iskolázottságú de emberi érzésekben bõvelkedõ emberekbõl álló esküdtszék. A
védelem számára az íreket tekinti ideálisnak. Ugyanakkor nem tartja jónak ebbõl
a szempontból a skótokat, akik túl kevés emberi érzéssel rendelkeznek. Ugyan-
csak kerülendõk a skandinávok, akik túlságosan tisztelik a törvényt, és általában a
vallásosokat, akik hisznek a bûnt követõ bûnhõdés szükségszerûségében. A gaz-
dagok sem jók, hiszen azért tekintik fontosnak a törvényt, mert azt valójában õk
alkotják, és az õ védelmükre szolgál. A nõk általában szintén nem jók a védelem-
nek. Ezzel szemben ki kell választani a mosolygós férfiakat, ha azok az ügyvéd-
re mosolyognak302 Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy vigyázni kell a
mosolygósokkal, akik be szeretnének kerülni az esküdtszékbe, hogy aztán végez-
zenek az ügyvéddel.303 Belli szerint a házas emberek jók a felperesnek polgári
ügyben és büntetõ ügyben a vádlott számára, mert nagyobb tapasztalattal rendel-
keznek az életben és ezért megbocsátóbbak. 304

Az ilyen és ehhez hasonló sztereotípiák változatlanul terjednek az ügyvédek
köreiben, annak ellenére, hogy ezek tudományos vizsgálattal nem igazolt feltéte-
lezések, illetve hogy az állítások sokszor ellentmondásosak. Ezen sztereotípiák
azután komoly szerepet kaphatnak annak meghatározásában, hogy ki minõsül
„jó” esküdtnek.

1.3. Tudományos vizsgálatok egyes társadalmi csoportok ítélkezési szokásairól.

Léteznek természetesen tudományos igényû vizsgálatok is arra vonatkozó-
an, hogy meghatározott társadalmi csoportokat milyen ítélkezési szokások jelle-
meznek.

Ezek a vizsgálatok elsõsorban a nem, a kor, vagy egyes etnikai csoportok sajá-
tos ítélkezési szokásaira vonatkoznak. Így Broeder vizsgálatai alapján tudjuk,
hogy a „feketék” szívesebben hoznak felmentõ ítéletet, mint a fehérek,305 amit Si-
mon vizsgálatai is alátámasztanak.306 Ugyancsak Broeder vizsgálata mutatja ki,
hogy az Olaszországból elszármazottak jobban támogatják a védelmet, mint az
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angol vagy német õsökkel rendelkezõk. Jóllehet az arra vonatkozó szociológiai
vizsgálatok, hogy a nõk ítélkezési szokásai mennyiben térnek el a férfiakétól, kez-
detben nem sok eredményre vezettek307 ám azok a közismert feltételezések, mi-
szerint a nõk bizonyos típusú ügyeknél (mint pl. a nemi erõszak) keményebb ítéle-
tet követelnek a férfiaknál, megerõsítést nyertek.308

Az ilyen típusú ismeretek segítséget jelenthetnek a gyakorló jogászok számá-
ra, de tudni kell, hogy ezek az eredmények magukon viselik a sztereotípiák jel-
lemzõit. A vizsgálatok hatására meggyökeresedõ általánosítások ugyanis sok
esetben megtévesztõk, mert nem képesek az ügyfajták összességére vonatkozó in-
formációkat adni, vagyis differenciálni. Lehet ugyan, hogy a vizsgálatok szerint a
vád számára sok esetben a legelõnyösebb a konzervatív férfiakból álló esküdt-
szék. Mi történik azonban, ha a vizsgálatok nem terjedtek ki arra, hogy a konzer-
vatív férfiak erõszakos közösüléses ügyben azért elõnytelenek a vád szempontjá-
ból, mert hisznek abban, hogy az áldozat nõ magatartása az, ami az ilyen típusú
erõszak általános elõidézõje. A túlságosan nagy általánosítás tehát gyakran vezet-
het komoly tévedésekhez, hiszen személyekrõl mond ítéletet anélkül, hogy figye-
lembe venné, a személyiség olyan bonyolult komplexum, aminek megfejtéséhez,
attitûdjeinek, viselkedésének megértéséhez elenyészõ információt nyújt az, hogy
az illetõ történetesen nõ vagy férfi, vagy hogy fiatal, öreg, netán olasz, angol vagy
zsidó. Ami miatt azonban mégsem teljesen elhagyhatóak az efféle ismeretek, an-
nak oka, hogy a késõbb ismertetett, megbízhatóbb információkat nyújtó vizsgála-
tok mind sokkal költségesebbek az ilyen „mindig kéznél lévõ” ismereteknél, ami-
ket a társadalomtudomány ingyen kínál az ügyvédeknek, hogy a „Voir dire”
eljárás során saját intuícióikon túl ezeket figyelembe vegyék.

A továbbiakban azokról a társadalomtudósokról,309 társadalomtudományi el-
járásokról lesz szó, akiket vagy amiket egy konkrét ügy kapcsán alkalmaznak a jo-
gászok, hogy tipikus esetben a védelmet erõsítsék. Ez azt jelenti, hogy a szakértõk
a fent citált vizsgálatoknál lényegesen célratörõbb, és flexibilisebb eljárásokkal
próbálják meg az ügyvédet az esküdtek „válogatásánál” segíteni.

Ezen vizsgálatok gyökerét a magánnyomozói tevékenység jelenti. Az ügyvé-
dek már régóta kísérleteztek azzal, hogy a kiválasztás sikere érdekében a leendõ
esküdtszéki tagokról még a voir dire eljárást megelõzõen információkat gyûjtse-
nek. A nyomozásnak természetesen törvényi korlátai vannak, de az nem tiltott,
hogy az illetõ személy politikai aktivitásáról, munkahelyi tevékenységérõl, val-
lásáról – mindenekelõtt az esküdt ismerõseitõl – adatokat gyûjtsenek. Ebben
a tekintetben egyébként egy bizonyos kiegyenlítettség, sõt, talán némi „állami”
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fölény figyelhetõ meg. Az ügyészek gyakran maguk is jelentõs adatbázissal ren-
delkeznek a szóba jöhetõ esküdtekrõl, akiknek a korábbi ügyeknél megfigyelt
„voksairól”, vagy más bûnüldözõ hatóságoktól beszerzett információkról gyakran
egész esküdt könyvet vezetnek. Egyes magánnyomozó irodák pedig hasonló adat-
tárral bárkit ellátnak, ha azt az ügyvéd megfizeti.310

Ennek az egyszerû megoldásnak egy tudományosabb formáját dolgozta ki né-
hány társadalomtudós a hetvenes években, ami a „community network” elneve-
zést kapta. Ez az elõbbinél egy jóval strukturáltabb megoldás, bár alapvetõen
ugyanezzel a technikával ugyanazt a célt szolgálja: egy pontosan kidolgozott terv
szerint, úgynevezett kapcsolattartó személyeken keresztül, minél több informáci-
ót begyûjteni a leendõ esküdtekrõl.311

A probléma a magánynyomozói információgyûjtéssel és a „community
network” módszerrel az, hogy jóllehet sok olyan információ feltárására alkalma-
sak, melyek a voir dire eljárás során nem kerülhetnének felszínre,312 mégis ko-
moly korlátai vannak. Sokszor egyszerûen nincs mód az effajta vizsgálatok elvég-
zésére, mert a voir dire eljáráshoz kisorsolt nevek megszerzése és az eljárás
lefolytatása közötti idõ túlságosan csekély.

A másik probléma abból származik, hogy a begyûjtött információk megbízha-
tósága sok esetben megkérdõjelezhetõ. A szomszédok által adott értékelések
gyakran igen felületesek is lehetnek, s ügyvéd legyen a talpán, aki abból a kije-
lentésbõl, hogy „az egy rendes fickó”, helytálló következtetésekre képes. A
community network megközelítést sokan nem tekintik „tudományos” kiválasz-
tásnak, s csupán a kiválasztási technika, „Jury selection technique” címszó alatt
tárgyalják.

1.3.1. „Tudományos” kiválasztás

Az 1970-es évek eleje óta léteznek azonban olyan módszerek, melyeket „tudo-
mányos kiválasztás” címszó alatt tárgyal a szakirodalom. Bár társadalomtudósi
részvételre az esküdtek kiválasztása kapcsán számos formában sor kerülhet, még-
is csupán olyan szociológiai vizsgálatok sorolhatók mindenekelõtt ide, ahol a ku-
tatók arra tesznek kísérletet, hogy az esküdtszék kiválasztásának alapjául szolgáló
populációval lehetõleg azonos mintán kimutassák, milyen típusú attitûdök szol-
gálják a védelmet, vagy ritkább esetben a vádat. Ennek az eljárásnak az a jellem-
zõje tehát, hogy a kutatók egy konkrét ügy érdekében reprezentatív mintán végez-
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nek vizsgálatokat, hogy a voir dire eljárás során az esküdtek válogatását az
ügyvéd számára megkönnyítsék.

Annak ellenére, hogy e téren változatos megoldásokkal találkozhatunk, mégis
megkíséreljük vázolni e vizsgálatok lefolytatásának tipikus menetét.313

Az eljárás általában azzal veszi kezdetét, hogy az ügyvéd tájékoztatja a szocio-
lógusokat az adott üggyel kapcsolatos tényekrõl és saját elképzeléseirõl. Arról,
hogy milyen védelmi taktikát kíván követni, hogy milyen bizonyítékok vannak a
kezében, s milyen bizonyítékok felbukkanására lehet még számítani. Mindezen
információk értékelése alapján határozzák meg a kutatók saját stratégiájukat.

Általában kérdõívek igénybe vételével folynak a reprezentatív vizsgálatok,
ezért tipikusan a kérdések összeállítása jelenti az elsõ érdemi feladatot. A kutatók
az általános beállítottságot vizsgáló kérdésektõl (halálbüntetéssel, etnikai elõíté-
lettel, a büntetés céljával kapcsolatos kérdések stb.), az ügy-specifikuskérdésekig
megpróbálnak bizonyos határokon belül a lehetõ legtöbb hasznos információra
vonatkozó kérdést összegyûjteni. Ez utóbbi esetben, amennyiben az ügy ismertsé-
ge nem éri el azt a fokot, ami az értékelhetõ válaszokhoz szükséges, akkor az adott
jogesetet, vagy ahhoz hasonló hipotetikus jogeset leírását is mellékelik. Szintén
fontos részét képezik a kérdõívnek a lakóhelyre, pártállásra, vallásra, jövedelem-
re, és egyéb jellemzõkre vonatkozó kérdések. A kérdõívek összeállítását követõen
egy kisebb csoporton mérik le a vizsgálatot végzõk, hogy a kérdések kellõen ért-
hetõek-e, hogy a szükséges módosításokkal a kérdõív elnyerje végsõ formáját.

Ezt követõen a reprezentatív mintavétel alapjának meghatározása következik.
Miután a cél az, hogy a minta lehetõleg minél közelebb álljon ahhoz a sokasághoz,
mely az esküdtek kiválasztásának alapjául szolgál, ezért a kutatók általában igye-
keznek ugyanabból a forrásból dolgozni, mint a bíróságok. Ez tipikusan a szava-
zólistát, ritkábban az adófizetõk, vagy a jármûvezetõi engedéllyel rendelkezõk
listáját jelenti. Ebbõl véletlenszerû eljárással kerül az anyagi lehetõségek függ-
vényében kiválasztásra a néhány száztól ezer fõig terjedõ, vagy idõnként azt meg-
haladó vizsgálati sokaság.314 Az ívek kérdezõbiztosok segítségével – ismét az
anyagiaktól függõen – telefon interjú, vagy/és személyes elbeszélgetés alapján
kerülnek kitöltésre, melyeknek értékelésére különbözõ módszerek állnak rendel-
kezésre. Az esküdti profil meghatározására leginkább alkalmazott módszer az au-
tomatikus interakció vizsgálat (AID), amely a mintát megpróbálja alcsoportokra
bontani a személyek háttér karakterisztikája alapján, s így készít el egy „fa-dia-
grammot”, aminek ágai az esküdti kedvezõséget, kedvezõtlenséget tükrözik.315
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313 Az elsõ fontos feltétele a vizsgálat megkezdésének természetesen a kutatások iránti igény
megjelenése. Miután nem olcsó eljárásokról van szó, ezért erre eleve csak akkor kerülhet sor,
ha a tehetõsebb kliens képes a sokszor tetemes költségeket megfizetni.

314 A mintából még törlésre kerül mindazok neve, akiket az esküdti kötelezettség alól az adott ál-
lamban a törvény felment.

315 SONQUIST, J. A. – BARKER, E. – MORGAN, J.: Searching for Structure. The Vagaries and
Vulgarities of “Scientific Jury Selection:” A Methodological Evaluation. Evaluation Quar-
terly, 1977, 143–158.



A tudományos kiválasztás elsõ próbájára a hetvenes évek elején került sor,
mégpedig a „Harrisburg összeesküvés” kapcsán.316 Ennél az esetnél hét személyt
vádoltak meg, többek között sorozóbizottságok megtámadására, illetve Henry
Kissinger megölésére tett elõkészületekkel. A szociológusok jelenléte itt nem a
vádlottak gazdagságával magyarázható, hanem mert a kutatók maguk is háborúel-
lenes aktivisták voltak, akik a védelmet ily módon kívánták segíteni.A kutatók
elsõ lépésben egy 840 fõs reprezentatív mintát készítettek abból a tizenegy me-
gyébõl, ahonnan a késõbbi esküdteket választották. A kiválasztottakkal telefonbe-
szélgetéseket folytattak, ami alapján egy 252 fõbõl álló szûkebb listát készítettek,
akiknek a kormányhoz, háborúhoz való viszonyát, vallásgyakorlatát, média általi
befolyásoltságát személyes találkozások alkalmával vizsgálták. Úgy találták,
hogy a vallás szignifikáns kapcsolatot mutat a specifikus esethez tapadó attitûdök-
kel. Megállapítást nyert, hogy az anglikán egyházhoz tartozóak, a presbiteriánu-
sok, metodisták és fundamentalisták elõnytelenek a védelem számára, míg az ate-
isták, katolikusok, lutheránusok kedvezõbbek. Azt is megállapították, hogy az
alacsony iskolázottság és a média gyakori használata konzervativizmust idéz elõ a
közösségben, amely elõnytelen a vádlottak számára. Végül ideális esküdtnek egy
vallási preferenciákkal nem rendelkezõ, demokrata, fehérgalléros vagy szakmun-
kás nõ minõsíttetett

Ezek után az esküdti panelból a kapott eredmények figyelembe vételével 419
személyt „kiszórt” az ügyvéd, majd a fennmaradó negyvenhatból egy alapos ki-
kérdezés után kerültek kiválasztásra az esküdtek, akik azután felmentették a vád-
lottakat.317

Hasonló ideáltípus felállítására tett kísérletet Zeisel és Diamond egy másik
ügyben, ahol a legkevésbé elõnyös esküdt típusát egy zsidó demokratában hatá-
rozták meg, aki a New York Times vagy a Post olvasója, Walter Cronkite-ot sze-
reti, érdeklik a politikai afférok és jól értesült a Watergate botrányról.318

1.3.2. A „tudományos” kiválasztás hatékonysága

A tudományos vizsgálatok hatékonyságát illetõen a jogászok között természe-
tesen megoszlanak a vélemények. F. L. Bailey szellemes mondása („Nem társada-
lomtudományi kutatás segítségével, hanem inkább úgy választanám ki az esküd-
teket, hogy elõtte 30 napig együtt élnék velük.”319) jelzi e vizsgálatok legfõbb
korlátját.

Jóllehet az a meglátásunk, hogy az esetek többségénél a társadalomtudósok
együttmûködése sikeresnek bizonyult, ki lehet emelni olyan eseteket is, ahol a tu-
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317 FREDERICK, i. m. 50–65.
318 United States v. Mitchell and Stans
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dományos szelekció szinte teljesen csõdöt mondott. Rendszeresen citált eset an-
nak a katonaorvosnak az ügye, akit felesége brutális meggyilkolásával vádoltak.
Az alkalmazott pszichológus tanácsadó egy 900 fõre kiterjedõ vizsgálat alapján
azzal a javaslattal állt elõ, hogy a védelemnek olyan összetételû esküdtszéket kell
támogatnia, melyben lehetõleg konzervatív, fehér, 35 év feletti férfiak az esküd-
tek. Az ilyen összetételû esküdtszék ugyan általában a vád számára jó, a vizsgála-
tok ennek mégis ellentmondani látszottak. Az ügyvéd ugyan hangot is adott egyet
nem értésének, ám a pszichológus elismertsége elnyomta benne kétségeit. A ja-
vaslatnak megfelelõ esküdtszék azután különösebb tétovázás nélkül elítélte a vád-
lottat szándékos emberölésért. 320 Az eset legfõbb tanulsága, hogy nem szabad el-
felejteni, hogy kétséget kizáró bizonyítékok esetén a legtökéletesebb kiválasztási
eljárás mellett sem várható csoda.

2. A voir dire eljárás „konszolidált” formája Franciaországban

Arra is találunk példát, hogy az amerikai, a pártatlanság megvalósítását min-
den eszközzel, aprólékos szabályozással elérni kívánt szisztémánál éppen egy jó-
val egyszerûbb megoldás lehet célravezetõ. Erre jó példa a francia esküdtszéki
rendszer, ahol a laikusok pártatlanságának biztosítására léteznek ugyan garanciá-
lis megoldások, ám ezek egyszerûségük miatt a tapasztalatok fényében nem las-
sítják lényegesen az eljárást, és diszfunkcionális következményeikrõl alig lehet
olvasni a szakirodalomban.

A laikus bíráskodás francia formájának alapjait a nagy francia forradalom te-
remtette meg. Gyökerei a felvilágosodás gondolkodóinak az igazságszolgáltatás
megreformálását célzó eszmei megalapozásában, és be nem vallottan, az angol
mintában keresendõk. Jóllehet a nemzeti büszkeség õsi Meroving, Karoling min-
tákra próbálta visszavezetni a forradalmat követõen bevezetésre kerülõ esküdt-
széket, az angol hatás letagadhatatlan. Az esküdtszék bevezetését követelõ neves
filozófusok, jogászok maguk is hivatkoznak az angol mintára, mint a népszuvere-
nitás elvének leginkább megfelelõ igazságszolgáltatási megoldásra. Az persze
más kérdés, hogy sokan állították, hogy végsõ soron az angol esküdtszék kialakí-
tásánál is a “francia” hódító, Orániai Vilmos bábáskodott.

Ami tény, hogy már a forradalom elején, meglehetõsen korán felvetõdik az es-
küdtszék bevezetésének gondolata. Egy lyon-i képviselõ volt az elsõ, aki az alkot-
mányozó nemzetgyûlésben elõször hangot adott e követelésnek, azt állítva, hogy
miután a szuverenitás a királyról a nemzetre szállt, így az igazságügy letétemé-
nyesévé is a népnek kell válnia. A Nemzetgyûlés némi vita után 1790. április
30-án határozott az esküdtszék jövõbeni bevezetésérõl büntetõ ügyekben, egyben
elutasítva a polgári ügyekben döntõ esküdtszékre vonatkozó javaslatot. A francia
esküdtszék azóta több mint kétszáz éves utat tett meg, s jóllehet sok tekintetben
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megváltozott, alapjait tekintve megõrizte a forradalmi gondolatot: A laikus esküd-
tek kiemelkedõ szerepet kapnak a súlyos bûncselekmények elkövetésével megvá-
doltak sorsának meghatározásánál. Az eljárás szóbeli, nyilvános és a döntést nem
kell megindokolni. A ma hatályos eljárásjogi törvény részletesen rendelkezik az
esküdtszékrõl, melynek legfontosabb szabályai a következõk:

A súlyosabb bûncselekmények esetében a Párizsban illetve megyénként felál-
lított Cour d’Assises (a továbbiakban esküdtszék) ítélkezik. A többnyire megye-
székhelyeken mûködõ bíróság három szakbíróból és kilenc laikus bíróból áll. A
szakbírákat a fellebbviteli bíróság elnöke nevezi ki egy-egy negyedévre. Ezek
egyike tölti be az elnöki tisztséget, akit általában a büntetõtanácsok elnökei közül
választanak. Jóllehet az esküdtbíróság különlegessége, hogy a három szakbíró és
a kilenc esküdt együttesen dönt, a törvény (Procédure Pénale) külön beszél a bíró-
ságról illetve az esküdtszékrõl. („La cour proprement dite et le jury”)

Az esküdteket azon francia állampolgárok közül választják, akik 23. évüket
betöltötték, franciául tudnak írni és olvasni, gyakorolhatják politikai jogaikat, jog-
képességükben nincsenek korlátozva, nem esnek a kizárási feltételek alá, illetve
nem töltenek be olyan funkciót, melyet a törvény az esküdti feladattal összeférhe-
tetlennek minõsít. A törvény taxatíve felsorolja a kizáró okokat, illetve az ilyen
funkciókat. Az esküdtek megválasztása egy négyfordulós eljárás során történik,
melynek legfõbb jellemzõje a véletlenszerûség. E sajátosságot egyébként egy
majd két évszázados fejlõdési folyamat eredményeként emlegeti a legtöbb, e
témával foglalkozó francia szerzõ. Az elsõ fordulót a területi elõkészítõ lista
összeállítása jelenti (liste préparatoire), melyet polgármesteri felügyelet mellett a
választólistából állítanak össze, amit a felálló esküdtbíróságon egy második sors-
húzással egy szûkebb, ún. „éves” lista elkészítése követ (liste annuelle). Az éves
listán Párizsban egy személyre 1800 lakosnak kell jutnia, míg más körzetekben
1300-nak.

Az esküdtszék ülésszakának megkezdése elõtt harminc nappal, attól függõen,
hogy mely bíróságon kap az esküdtszék helyet, a fellebbviteli bíróság, vagy az
elsõ fokú bíróság (Tribunal de Grande Instance) elnökének vezetésével egy bi-
zottság jön létre a harmadik fordulós sorshúzás lebonyolítására. A törvényi felté-
teleknek nem megfelelõ személyek kihúzását követõen 35 nevet sorsolnak ki,
melyhez egy speciális, tíz fõbõl álló listát is elkészítenek abból a célból, hogy az
esetlegesen kiesõ esküdteket különösebb gond nélkül pótolni tudják az ülésszak
során.

A kiválasztott 35 (+10) személy képezi az adott ülésszak konkrét esküdtszéke-
inek bázisát. E 35 fõs listából kerül kiválasztásra egy ülésszakon belül, az adott
büntetõügy kilenc esküdtje, akik a 3 szakbírával együtt alkotják az esküdtbírósá-
got. A kilenc esküdt kiválasztásának módja ebben a szakaszban alig módosult a
kezdetekhez képest. A tárgyalás megkezdését megelõzõen kezdik kisorsolni a 35
lehetséges esküdtbõl a végsõ kilencet. Ez a megoldás az USA-ban is alkalmazott
„voir dire” eljárás francia változata, mely elsõsorban abban különbözik a tenge-
rentúli megoldástól, hogy itt nincs mód a leendõ esküdtek attitûdjeinek alapos ki-
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vizsgálására. Az esküdteknek nem lehet kérdéseket feltenni, hogy válaszaikból
késõbbi döntésükre vonatkozó konzekvenciákat vonjanak le az ügyvédek. Általá-
nosságban elmondható, hogy a francia megoldás gyorsabb, egyszerûbb, mint az
Egyesült Államokban. Nem is bukkantunk a szakirodalomban, vagy a napi sajtó-
ban az eljárás ezen szakaszára vonatkozó kritikai irodalomra, s a bírákkal folyta-
tott személyes konzultáció is arról gyõzi meg a kutatót, hogy a francia változat ke-
vesebb zajjal, de kiegyenlítettebben, az elfogulatlan esküdtszék ideájának
megfelelõbben mûködik. A francia szabályozás is azon elõfeltevésbõl indul ki,
hogy az ellenérdekû felek által nem kívánatos személyek kiszórása a lehetõ leg-
pártatlanabb esküdtszéket eredményezi. Ennek érdekében, lehetõséget biztosít a
vádlottnak, ügyvédjének, illetve a közvádlónak, hogy meghatározott számú sze-
mélyt visszautasítson közvetlenül akkor, amikor azok nevét kihúzzák az urnák-
ból. A vádlott, illetve képviselõje öt személyt, az ügyész négyet utasíthat vissza
úgy, hogy a visszautasítás indokát nem nevezhetik meg.

3. Reprezentativitás az angol békebírói rendszerben

A laikus bírák kiválasztásánál a reprezentativitás egyre gyakrabban megjelenõ
követelmény. Az Egyesült Államok példáján láthattuk, hogy e követelménynek
milyen aprólékos dogmatikája alakult ki a Szövetségi Legfelsõbb Bíróság munká-
ja eredményeként. Az esküdtek pártatlanságának biztosítására kidolgozott ameri-
kai rendszer több lépcsõben igyekszik a reprezentativitást, majd a konkrét üggyel
kapcsolatban kialakuló esküdtszék összetételénél a kiegyensúlyozottságot bizto-
sítani. Jól érzékelhetõ, hogy mindez más jogrendszerek laikus bíráskodására is ha-
tással volt. Különösen érezhetõ ez a hatás az angol igazságszolgáltatás kapcsán,
ahol laikusok alkalmazására több formában is sor kerül. Olyan formában is, amire
máshol nem nagyon találunk példát. Különlegességnek számít, hogy az igazság-
szolgáltatás ítélkezõ feladatainak nagyobb részét jogi végzettséggel nem rendel-
kezõ laikusok látják el. A sok évszázados múlttal mûködõ magisztrátusi rendszer
békebírái a világon egyedülálló módon a büntetõügyek 95 százalékát kezelik, és e
békebírák több mint 90 százaléka jogi végzettséggel nem rendelkezik.321

Az alábbi táblázat az angol igazságszolgáltatás ezen különleges intézményérõl
ad általános képet.322
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Magisztrátusok: kiválasztás és kinevezés

A magisztrátusokról
általában

A magisztrátusok jogilag nem képzettek, de megfelelõ instrukciókkal
vannak ellátva, hogy megfelelõen teljesíthessék kötelezettségeiket

Legtöbbször hármas tanácsokban járnak el, s jogilag képzett hivatalno-
kok látják el õket tanácsokkal

A büntetõügyek több mint 95 %-ával foglalkoznak laikus bírák

Sok polgári ügyben is eljárnak, különösen családi jogi ügyekben,
licenszkérelmeket hallgatnak meg s házkutatáshoz, illetve elfogáshoz
szükséges engedélyek (warrant) tárgyában döntenek.

Tanácsadó
bizottságok

A kinevezésekben a tanácsadó bizottságok segítenek, amelyek illetékes-
sége általában megyére vagy városi területre terjed ki.

Minden bizottságot a Lord Hadnagy (Lord Lieutenant), vagy egy fel-
lebbviteli bírósági elnök vezet. A tanács magisztrátusokból és magiszt-
rátusi tisztséget nem viselõ helyiekbõl áll össze 2:1 arányban. Körülbe-
lül 90 tanácsadó bizottság létezik.

A tanácsadó testület felelõs a jelöltekkel történõ interjúk lebonyolításá-
ért.

A magisztrátusok
személyi
tulajdonságai

A kulcstulaj-
donságok

(1998-as útmutatás)

Ahhoz, hogy valaki magisztrátus lehessen az alábbi feltételeknek kell
megfelelnie:

4. Kor 18 (eredetileg 27) – 65 között

5. Jó egészség, megfelelõ hallás

6. Megfelelõ anyagi helyzet (nincs anyagi összeomlás közelében)

7. Jó kiállás

8 Nincs köze az igazságszolgáltatás igazgatásához, nem rendõr

9. Nincs ellene jelentõs bírósági eljárás folyamatban

A jelentkezõnek az alábbi „hat tulajdonsággal” kell rendelkeznie

Megfelelõ karakter: integritás, mások tisztelete és bizalom mások iránt

Megértés és kommunikáció: dokumentumok megértésének képessége,
releváns tények azonosításának képessége, bizonyítékok értékelésének
képessége és hatékony kommunikáció

Társadalmi tudatosság: a joguralom elfogadása és tiszteletben tartása

Érettség és tiszta temperamentum: az emberek és az igazságosság
iránti tudatosság és megértés

Tiszta ítélõképesség: a logikus gondolkodásra való képesség, illetve az
arra való készség, hogy az illetõ mérlegelje az érveket és tiszta konklúzi-
óra jusson

Határozottság és megbízhatóság a közösség szolgálata iránti eltökélt-
ség, s hajlandóság az idõ erre történõ feláldozására, s megfelelõ egészsé-
gi állapot a kötelezettségei rendszeres ellátására

4. A brit állampolgárság már nem követelmény

5. A 15 mérfölden belüli lakóhely már nem követelmény

Fiatal
magisztrátusok

Nagy-Britannia legfiatalabb magisztrátusa a húsz éves Annand
Limbachia volt Crawleyból. A kinevezése nem volt vitáktól mentes.

Vak magisztrátus
1998 novemberében ötven év után újra kineveztek egy vak magisztrátust
(a süketek nem felelnek meg a kiválasztási feltételeknek).
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Jelentkezés

A jelöltek általában vagy egy hirdetésre válaszolva jelentkeznek, vagy
közvetlenül a helyi Tanácsadó Bizottsághoz (lásd fentebb), vagy az Al-
kotmányügyi Osztályhoz.

Ezt legalább két interjú követi a Tanácsadó Bizottság elõtt.

Kinevezés

A kinevezés a személyes tulajdonságokon, illetve azon a szemponton is
múlik, hogy a magisztrátusi kar kiegyensúlyozott legyen (férfi/nõ arány,
etnikai kisebbségek, politikai irányultság szempontjából).

A magisztrátusokat a Lord Kancellár nevezi ki a Királynõ nevében.

Egyszeri kinevezés

10. körülbelül 30400 magisztrátus tevékenykedik

11. a kinevezés után a magisztrátust egy adott „igazságszolgáltatási
helyi egységekbe” osztják be, de a 2003-as bírósági törvény alapján az
egész országban illetékességgel rendelkezik.

12. Minden magisztrátusnak évi 26 teljes és 35 fél ítélkezési napra
készenlétben kell állnia.

Elmozdítás

A Lord Kancellár és
az igazságügyi ál-
lamtitkár által tör-
ténõ elmozdítás

Hivatali kötelezettségszegés vagy alkalmatlanság miatt a magisztrátuso-
kat elég könnyû elmozdítani.

Az aktív tevékenységbõl 70 éves korukban vagy elõbb vonulnak vissza.

Igazgatás

Alkotmányügyi osz-
tály

Õfensége Bírósági
Szolgálata

A magisztrátusokat az Alkotmányügyi Osztály felügyeli.

Megfelelõ alkotmányos okokból a kinevezéseket elkülönítve kezelik a
bírósági igazgatástól.

A bírósági adminisztrációt Õfelsége Bírósági Szolgálata végzi.

Igazságszolgáltatási
Helyi Egységek

A fogalmat a 2003-as bírósági törvény vezette be.
A fõbírákat, akik az adott egységben tevékenykednek, fõbírói karnak ne-
vezik.

2001 áprilisa óta Angliát és Wales-t 42 egységre osztották, melynek ha-
tárai megegyeznek az Igazságszolgáltatási Helyi Egységek határaival.

2005-ig a magisztrátusi bíróságokat saját önkormányzatuk igazgatta.

Õfelsége Bírósági
Szolgálata felelõs a
magisztrátusi bíró-
ságokért

Az önigazgatás 2005. április 1-jén megszûnt.

A magisztrátusi önigazgató testületeket 1949-ben hozták létre. Mint me-
nedzsment-testületek a legutóbbi idõkig számos kritikát kaptak a szûk
látókörû attitûd miatt.

Helyüket Õfelsége Bírósági Szolgálata vette át.

A helyi konzultációt a Bírósági Testület végzi.

Bírói Kinevezések
Bizottsága

A Bírói Kinevezések Bizottsága nem felelõs a magisztrátusi kinevezé-
sek kapcsán tett ajánlásokért, amíg nem készült fel arra.

A magisztrátusokkal kapcsolatban felmerülõ költségek

Munkaszünet; fize-
tés és juttatások

Az 1996-os Munkavállalók Jogairól szóló törvény deklarálja a magiszt-
rátus e tevékenységével összefüggõ szabadságot
A munkaadó dönt, hogy a bíróságon töltött idõt kifizeti-e.

Ha a munkaadó nem tudja kifizetni a távollétet, akkor a magisztrátus
egy állami alapból igényelhet kompenzációt.

A magisztrátusok utazási költségtámogatásért is pályázhatnak.



Amint a táblázatból látható, az angol békebírák kiválasztását – szemben az an-
gol, francia vagy amerikai esküdtszéki rendszerrel – az önkéntesség alapozza
meg, így a rekrutációnál a véletlenszerûség helyett az állampolgári hajlandóság az
elsõ szelekciós lépcsõfok. Abból lehet ma békebíró, aki pályázik erre a posztra, és
a helyi Tanácsadó Bizottságok az interjú alapján javasolják kinevezését a Lord
Kancellárnak. A békebírák kinevezésüket követõen meghatározott polgári vagy
büntetõ eljárásokban önállóan, vagy hármas békebírói tanácsban hozhatnak dön-
tést, amit csak tanácsaival befolyásolhat a bíróság alkalmazásában álló jogász
szakértõ. Ez a rendszer furcsának tûnhet a szakbírákra épülõ igazságszolgáltatási
rendszerben szocializálódott jogászoknak, hiszen a tény és jogkérdések megítélé-
sét az ügyek jelentõs többségénél laikusokra bízza.

A békebírák ítélkezési szokásaival foglalkozó vizsgálatok eredményei közül
két tényezõre érdemes felhívni a figyelmet. Az elsõ egy közkeletû vélekedést cá-
fol, mely szerint a jogász szakbírákhoz képest a laikusok szigorúbban büntetnek,
hiszen a társadalom általában elégedetlen az enyhének tartott bírói ítéletekkel.
Ezt- mindenekelõtt Dimond vizsgálatai – erõteljesen megkérdõjelezik, és éppen
az enyhébb ítélkezési gyakorlatra mutatnak rá. Vizsgálatai alapján arra a követ-
keztetésre jut, hogy minél nagyobb jogismerettel rendelkezik egy békebíró, annál
szigorúbb ítélkezés felé hajlik, amit a vizsgálatot végzõk azzal magyaráznak,
hogy az ügyekkel megismerkedõ laikusok véleménye általában megváltozik
azokhoz képest, akik a média híradásai alapján követelnek súlyosabb büntetése-
ket, másrészt hogy a jogászképzés erõsíti a generál prevenciós gondolkodást.

Ugyanakkor más vizsgálatok azt igazolták, hogy a magas elítélési mutatói a
magisztrátusi bíróságoknak arra utalnak, mintha a vádhatóság felé nagyobb mér-
tékû elfogultságot mutatnának a békebírák. Ehhez egy mediatizált ügy is jelentõ-
sen hozzájárult, melynél egy gyorshajtás tárgyalása során, ahol csupán egy rend-
õri és egy vádlotti tanúvallomás állt szemben egymással, a békebíró kijelentette,
hogy ilyen ügyekben õ a rendõröknek szokott hinni.

Ami ezen túl ezt a beállítódását a békebíráknak igazolhatná, az a kétségtelen
különbség az esküdtbíróságok és a magisztrátusi bíróságok elítélési mutatói
között. Az esküdtszékek sokkal több esetben hoznak felmentõ ítéletet, mint a bé-
kebírák, jóllehet mindkét esetben laikusok hoznak döntést. Nehezen igazolható
magyarázat lehetne erre az, hogy az esküdteket véletlenszerûen választják, és
részvételük az eljárásban állampolgári kötelezettség, vagy hogy a békebíráknak
2008 óta (A Human Rights Act elõírásai miatt) az esküdtekkel ellentétben indok-
lási kötelezettségük van. Sokkal valószínûbb, hogy a két eljárás jellegében meg-
mutatkozó különbségre vezethetõ vissza az eltérés. Az esküdtszéki eljárás például
jóval nagyobb teret ad arra, hogy a védelem az ügyészi tanúk szavahihetõségét
megkérdõjelezze.

Ami az elítélési mutatók fényében érdekes, az a békebírák döntéseivel szem-
ben tapasztalható igen alacsony fellebbezési hajlandóság, ami az intézménnyel
kapcsolatos általános elégedettségre világít rá. Az ügyeknek mindössze 1 százalé-
kánál fellebbeznek az elítéltek, ami megdöbbentõen kevés. Még érdekesebb, hogy

142



a jogkérdésre vonatkozó csekély számú kifogásnak szinte érzékelhetetlenül kevés
esetben adnak helyt a szakbírákból álló felettes bíróságok.

A békebírói pártatlanság érdekében az angol igazságszolgáltatás a reprezenta-
tivitás biztosítását az utóbbi évtizedekben egyre komolyabban veszi. Ez arra a
meggyõzõdésre épül, hogy amennyiben a magisztrátus bírói kar összetétele meg-
közelítõleg tükrözi a társadalom összetételét, akkor nagyobb az esélye annak,
hogy az állampolgárok problémáira érzékenyebb, egyben pártatlanabb igazság-
szolgáltató rendszer mûködjön. Bizonyos kisebbségi csoportok megjelenése a bí-
rói karban esélyt ad arra, hogy a többi bíró esetleges elõítéletei e csoporttal kap-
csolatban mérséklõdjenek, de akár arra is, hogy maguk a kisebbséget képviselõ
bírák ítélkezzenek az adott kisebbségi csoport ügyeiben.

Hosszú évszázadokon át – akárcsak az angol szakbírák esetében – egy megha-
tározott társadalmi csoport felülreprezentáltsága egyértelmû volt. Nõként, ala-
csony társadalmi státusszal, vagy valamely kisebbségi csoport tagjaként esélyte-
lenül „pályázott” volna bárki a békebírói posztra, amit egészen a 20. század
végéig a fehér középosztály és a társadalmi elit reprezentánsai töltöttek be a kivá-
lasztási eljárás sajátosságai miatt. Tipikusan jelentõs szakmai karriert befutott
bankárok, üzletemberek vállaltak ilyen szerepet nyugdíjba vonulásuk után. Miu-
tán semmi és senki nem követelte meg, hogy a kiválasztásnál a reprezentativitást
figyelembe kell venni, és a kiválasztásnál maguk a békebírák kaptak központi sze-
repet, ennek logikus módon egy társadalmi csoport „újratermelõdése” lehetett a
következménye. A korábban már ismertetett amerikai szabályozás hatására, és az
angol társadalom közfelfogásának változásai miatt azonban a 20. század végére
megjelenik az igény arra, hogy a laikus bíráskodás ezen formájánál a reprezentati-
vitást a pártatlanság biztosítása céljából megköveteljék.

Az elsõ komoly lépést ebbe az irányba egy 1999-es kampány jelentett, amit
Lord Irvine Lord Kancellárként indított. Ennek célja mindazon kisebbségi csopor-
tok jelentkezési aktivitásának erõsítése volt, melyek a magisztrátusi karban alul-
reprezentáltak voltak. (Nem csupán a kisebbségi csoportok alulreprezentáltsága,
hanem a politikai kiegyensúlyozatlanság enyhítése is a Lord kancellár céljai kö-
zött szerepelt, miután a felmérések a magisztrátusok között konzervatív eltolódás-
ra hívták fel a figyelmet. )

E kampány óta a békebírák kiválasztásánál fokozott figyelemmel kísérik azt,
hogy az egyes társadalmi csoportok arányuknak megfelelõ képviselethez jussa-
nak a bírói karban. Jóllehet mindenki tisztában van azzal, hogy a teljes megfelelõ-
ség elérése képtelenség, a cél megközelítését mégis a pártatlan igazságszolgálta-
tás biztosítékának tekintik. Az igyekezet a statisztikai adatok alapján nagyjából
eléri célját. Amennyiben a szakbírák 2012-es adatait összevetjük a békebírák ada-
taival, akkor láthatóvá válik a különbség. Amennyiben például a nemek arányát
vetjük össze, durva eltérésre bukkanunk. A mintegy 3500 szakbíró között mind-
össze 807 nõt találunk, miközben a békebírák esetében a nõk néhány százalékkal
meg is haladják a férfiak arányát. Elmondható, hogy mára a békebírák közötti ará-
nyok nagyjából megfelelnek a kisebbségi csoportok társadalmon belüli arányai-
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nak, még ha ez csupán az országos átlag szempontjából igaz is. (hiszen pl. a londo-
ni körzetben élõ kisebbségek arányától messze elmarad az ott szolgálatot teljesítõ
békebírák között ugyanazon kisebbségek aránya.) Ahol az eltérés megmarad, az
nem az igazgatást végzõk akaratának hiányára, hanem valamilyen objektív aka-
dálynak köszönhetõ. A korcsoportok közötti aránytalanság természetesnek szá-
mít, hiszen fõleg az idõsebb korosztály engedheti meg magának a békebíráskodás
„luxusát”. A politikai nézetek társadalmi arányait pedig azért képtelenség tükröz-
ni a békebírák összetételében, mert annak pontos mérését az interjút végzõ bizott-
ságok képtelenek elvégezni.

Az is érzékelhetõ, hogy a reprezentativitás igénye a laikusokról fokozatosan a
szakbírákra is kiterjed, még ha ennek megvalósíthatósága a korábban már jelzett
akadályokba ütközik is. Az amerikai minta terjedése a reprezentativitás vonatkozá-
sában kétségtelen, még ha ez nem is egészül egyelõre ki azzal a bonyolult procedú-
rával, mely az amerikai esküdtek konkrét ügyhöz válogatásánál megfigyelhetõ.

A 144. oldalon található táblázat a magisztrátusok egyes jellemzõk alapján tör-
ténõ megoszlását szemlélteti.

4. Laikus bíráskodás Magyarországon. Pártatlanság és reprezentativitás

4.1.Elõzmények

Magyarországon, már a 19. században kialakított esküdtszék kapcsán lezajlot-
tak azok a viták, amelyek a legismertebb érveket és ellenérveket felsorakoztatták
a laikus bírák szükségessége mellett és ellen.323

A magyar történelmet ismerõk számára egyáltalán nem lehet furcsa, hogy ekkor
(és mint látni fogjuk, az 1990-es évek elején is ) az esküdtszék politikai szerepe dom-
borodott ki és vált az akkori diskurzus központi elemévé. Hasonlóan Tocqueville,324

vagy mondjuk Black bíró325 érveihez, itt is a hatalommal szemben képezhetõ ellen-
súly jelentõsége, másrészt pedig a törvények elfogadtatása illetve a jogalkalmazás
népszerûsítése jelentette az intézményt támogatók legfontosabb érveit.

Az 1948/49-es szabadságharc során,326 majd annak elbukása után, az osztrá-
kokkal való kényszerû megegyezést követõen került sor az esküdtszék tényleges
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323 CSIZMADIA Andor: Az esküdtbíróság Magyarországon a dualizmus korában. In: Csizmadia
Andor (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok. I., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest,
1966, 131–147.; ANTAL Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900).
Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 2006, 171–279.

324 TOCQUEVILLE, Alexis de: A demokrácia Amerikában. Gondolat, Budapest, 1983.
325 Black bíró különvéleménye: Green v. U.S., 356 U.S. 165., 215–216. 1958.
326 A szabadságharc ideje alatt a sajtóügyeket illetõen ugyan bevezetik az esküdtszéket, ám ezt az

osztrákok nyílt diktatúrája idején, 1852-ben gyorsan meg is szüntetik. (BOTH Ödön: Küzdelem
a magyar esküdtbíráskodás bevezetéséért Magyarországon a reformkorban és az 1848. április
29-i esküdtszéki rendelet. Szeged, 1960. (Acta Jur. et Pol. Szeged: Tom. 7. Fasc. 1.)



bevezetésére.327 Így nem csoda, hogy akárcsak annak idején az amerikai telepe-
sek, úgy a magyar függetlenség hívei számára is az önigazgatás egy sajátos szim-
bólumát jelenthette az esküdtszék. Különösen akkor, amikor a polgárosodási fo-
lyamat kései megindulásával a közügyek intézésében való részvétel fokozott
jelentõségre tett szert.

A rövid életû magyar esküdtszék tulajdonképpen német közvetítéssel a francia
esküdtszéki rendszert vette alapul, amit leginkább annak összetétele és a kiválasz-
tási eljárás mutat. Az esküdtszék három szakbíróból és 12 esküdtbõl állt, és az es-
küdtek véletlenszerû kiválasztását követõen a vád és a védelem kiszórhatott
egyenlõ számban neki nem tetszõ személyeket.328 Ami a korabeli francia rend-
szertõl különbözött, az a kiválasztás alapját jelentõ populáció volt. Magyarorszá-
gon szélesebb kör szorult ki az esküdtté válás lehetõségébõl, mint a korabeli Fran-
ciaországban.329

4.2. Laikus bírák az egypártrendszer idõszakában

A magyar esküdtszéki rendszert az I. világháború elsöpörte. Ezt követõen a
Horthy-rendszernek nem állt érdekében egy konfliktusra lehetõséget adó bíróság,
amely adott esetben még a jogszabályokat sem veszi figyelembe, ha valami az
igazságérzetét súlyosan sérti. A II. világháború után azonban a laikus bírák ismét
komoly szerephez jutnak. Még a kommunista hatalomátvételt megelõzõen meg-
kezdõdik ugyanis a magyar igazságszolgáltatás átpolitizálása, s e korábban vi-
szonylag depolitizált szféra az ideológiai harc színterévé válik. A laikus bírák az
igazságszolgáltatás színterén az ideológiai harc egyik hatékony fegyverének tûn-
tek a kommunista párt számára. Alkalmazásukra több fórumon is sor került.330

Ezek közül a legismertebbek a háborús bûnök kivizsgálására létrejött népbíróság-
ok, másrészt pedig a rendes bíróságok keretében megalakuló népi ülnöki rendszer.
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327 307/1867. (V.17.) IM rendelet. Az esküdtbíróság kiterjesztésére, a rendes bírósági szervezet-
rendszerbe építésére az 1896. évi XXXIII. törvénycikkel kerül sor.

328 BÓNIS Gy. – DEGRÉ A. – VARGA E.: A magyar bírósági szervezet és perjog. 2. (bõv. kiad.)
Zala M. Bíróság, Zalaegerszeg, 1996.

329 BADÓ Attila: Nép szava Isten szava? A francia esküdtszék dilemmái. Jogelméleti Szemle,
2000, 1. (www.extra.hu/jesz/index.html); BADÓ Attila: A francia esküdtszékkel kapcsolatos
dilemmák. Szeged, 1999. (Acta Jur. et Pol. Szeged , Tom. 57. Fasc. 1.)

330 Lásd pl. FLECK Zoltán: Jogszolgáltató mechanizmusok az államszocializmusban. Napvilág
Kiadó, Budapest, 2001, 176–214.



4.3. A népbíróságok

Az Ideiglenes Kormány már 1945. január 25-én,331 még a háború befejezését
megelõzõen felállíttatta a népbíróságokat, illetve ezek fellebbezési fórumát, a
Népbíróságok Országos Tanácsát. Magyarország a népbíróság felállítására a
moszkvai fegyverszüneti egyezményben vállalt kötelezettséget, amit késõbb a
második világháborút lezáró párizsi békeszerzõdésben is megerõsítettek. A nép-
bíróságokat a törvényszékek székhelyén szervezték meg. A tanácsvezetõket az
igazságügyi miniszter a gyakorló jogászok közül nevezte ki, a hat laikus ülnököt
pedig az öt, ún. Függetlenségi Frontot alkotó pártok, illetve a szakszervezetek je-
lölték. A népbírák megbízatása három hónapra szólt és meghosszabbítható volt.
Az elsõ ítéleteket még jogszabályi felhatalmazás nélkül hozták meg. Késõbb ren-
deletben kiterjesztették a népbíróságok hatáskörét a béke elleni cselekedetekre is.
Az új intézményt csak ideiglenesnek szánták, az elsõ törvény indoklása szerint a
népbíróságok csak az esküdtbíróságok visszaállításáig mûködnek. A népbíróság-
ok mûködésével kezdetét vette az igazságszolgáltatáson belül az a folyamat, mely
az ötvenes évekre tragikomikus jelleget kölcsönzött a korábban jogállami lát-
szatra kényes hatalmi ágnak.332 Már önmagában az a tény, hogy az ebben az idõ-
szakban, más országokban felállított népbíróságokhoz képest nagy mennyiségû
üggyel foglalkoztak e szervek, jelezte, hogy a háborús bûnösök megbüntetése
mellett egyéb célokat is, nevezetesen a pártérdekek érvényesítését, a politikai el-
lenfelek leszámolását szolgálta ezen intézmény. A háborús bûnösök – nyugati
hatalmak által megkövetelt – megbüntetése ürügyén, a Rákosi Mátyás vezette
Magyar Kommunista Párt e bíróságok segítségével kezdte meg a többi párt felszá-
molását. A gyõztes politikai pártok soraiban újabb és újabb államellenes elemeket
fedeztek fel a népbírósági eljárás révén, a legtöbb esetben koholt vádak alapján.
Ennek láttán a demokratikus pártok tagjai vagy átléptek az MKP-be, vagy az ül-
döztetést elkerülendõ, kiszálltak a politikai életbõl. A visszaéléseket hol a szovje-
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331 81/1945. M. E. számú rendelet a népbíráskodásról; kibocsáttatott Debrecenben az 1945. évi ja-
nuár hó 25. napján, hatályba lépett az 1945. évi február hó 5. napján.

332 A vádat a népbíróság elõtt az igazságügyi miniszter által kinevezett népügyészek képviselték,
akik gyakran képzetlen jogászok voltak, s mind a minõsítések, mind a bizonyítékok tekinteté-
ben súlyos hibákat követtek el. Retorikájuk az akkori sajtó hangzatos jelszavaiból táplálkozott.
Szembeszökõ volt a vád védelemmel szembeni erõs pozíciója. A megfélemlített vagy párthû
ügyvédek elõadása gyakran inkább vádbeszédhez, mint védõbeszédhez hasonlított. Még az is
vitát váltott ki, hogy a vádlottnak joga van-e szabad védõválasztásra. A Budapesti Ügyvédi
Kamara, a közhangulatra hivatkozva úgy döntött, hogy háborús bûnös védelmét csak kirendelt
védõ láthatja el. A kezdeti szabad védõválasztás idõszakában még akadtak bátor kiállású ügy-
védek, a kirendelés bevezetésétõl kezdve viszont lehetõség nyílt az ügyvédek politikai alapú
szelektálására. A népbíróság elnöke, aki kezdetben nem rendelkezett szavazati joggal, alapve-
tõen a laikusok kioktatását, és a tárgyalás vezetését látta el. Ennek ellenére jelentõs befolyása
volt az ügyek kimenetelére. Õ világosította fel a népbírákat az alkalmazandó joganyagról, és a
szankció lehetõségeirõl. Nem volt mindegy tehát a kommunista párt számára, hogy ki tölti be
ezt a tisztséget.



tek, hol a Rákosi vezette kommunisták tervezték meg. A népbírósági eljárások így
a meghirdetett eszmei célkitûzéstõl eltértek, és a háborús bûnösök helyett a vád-
lottak padjára gyakran a választásokon gyõztes polgári pártok tagjai kerültek.
1949 után a népbíróságok kezdik jelentõségüket veszíteni, hiszen szerepüket a
rendes bíróságok veszik át. Fontos politikai eszközzé csak az 1956-os forradalom
után válnak ismét, amikor a forradalmárok elítélését a rezsim legitimálása érdeké-
ben ismét erõteljesebb „népi” köntösbe kellett burkolni.333 A laikusok politikai
célú felhasználásának mindenesetre kiváló próbaterepét jelentették a népbírósági
tárgyalások.

4.4. A népi ülnöki rendszer

1948/1949-ben megtörténik a szocialista fordulat, amikor a kommunista párt
hatalomátvétele a szovjet típusú államberendezkedés alapjait lerakta. Ekkor vált
határozottabbá az új rendszer igazságszolgáltatást átszervezõ igénye, és ekkortól
kezdõdik a szocialista jogalkotás korszaka. A jogalkotási folyamat az anyagi és
eljárási jog területén a szovjet mintát alapul véve kezdõdik meg. Fokozatosan cse-
rélik le az Osztrák-Magyar Monarchia idején született modern kódexeket. Az igen
differenciált, négyszintû igazságszolgáltatási szervezetrendszer leépítése is kez-
detét veszi, hogy kialakulhasson a pártszervezethez és a közigazgatási szervezet-
rendszerhez igazodó, szovjet mintájú igazságszolgáltatási fórumrendszer. Az
1949. évi XI. törvény, amely büntetõ ügyekben a fellebbviteli lehetõségeket kor-
látozta, egyben a népi ülnöki rendszer bevezetésérõl is rendelkezik. Ettõl kezdve
meghatározott ügyekben a szakbírák a népi ülnökökkel együtt alkottak bírói taná-
csot a bírósági fórumrendszer különbözõ szintjein, úgy, hogy az általában egy
szakbíróból és két népi ülnökbõl álló tanácsban a bírák teljesen azonos jogokat él-
veztek.

Ez voltaképpen a német és más európai országokban honos vegyes bíráskodás
adaptálása a magyar jogrendszerre. Érdekes módon, ez a sokat kritizált intézmény
tartósabbnak bizonyult, mint azt bárki gondolhatta volna, hiszen lényegét tekintve
máig fennmaradt. A népi ülnökökrõl rendelkezõ elsõ törvény szerint a bíráskodás
ezen formájának kialakítására azért került sor, hogy a tárgyalás során és az ítélke-
zésben biztosított legyen a dolgozó nép meggyõzõdése, józan életfelfogása, ter-
mészetes igazságérzete, és hogy lehetõvé váljon a bíró demokratikus ellenõrzése.
Nem nehéz kitalálni, hogy az adott politikai kontextust figyelembe véve ezen
utóbbi feladat milyen célokat szolgálhatott. Semmi estre sem azt, hogy a laikusok
a bíró befolyásolhatatlanságát vagy megvesztegethetetlenségét ellenõrizzék, sok-
kal inkább a régi rendszerben szocializálódott bírák sakkban tartását. A kommu-
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nista hatalomátvételt követõen ugyanis megindult a régi rendszer által kinevezett
bírák megfélemlítése vagy eltávolítása. Ennek egyik formája az volt, hogy a párt-
vezetés által jól kiképzett laikus bírókat osztottak a szakbíró mellé, akik a szakbíró
tevékenységérõl beszámoltak, illetve annak munkáját ellehetetlenítették. Erre le-
hetõséget adott az a tény, hogy a népi ülnök kezdettõl fogva a törvény szerint azo-
nos jogokat élvezett a tanács vezetésével megbízott szakbíróval, s ahol a törvény a
népi ülnök közremûködését írta elõ, ott az ítélkezést a szakbírók és a laikus bírók
az eljárás minden szakaszában a tények és jogkérdések megítélésétõl egészen a
szankció kiszabásáig együtt végezték.

A sztálinista idõszakot követõen azonban az intézmény kezdi elveszíteni poli-
tikai jelentõségét, és a szakbírák dominanciája egyre érezhetõbbé válik. Ez azt je-
lentette, hogy a hatvanas évektõl, a kommunista rezsim stabilizálódásával, a bírói
kar fokozatos kicserélõdésével, megszûnik a laikus bírák politikai célú felhaszná-
lásának szükségessége. Az egyre inkább technokrata szemléletû, lojális bírói kar
mellett az ülnökök háttérbe szorulnak.

A Kulcsár Kálmán által még a hetvenes évek elején végzett jogszociológiai
vizsgálatok már errõl a folyamatról tanúskodnak. A vizsgálatok szerint az ülnö-
kök aktivitása igen szerény, közremûködésük az ítélet meghozatalában inkább ki-
vételes jelenség.334 Bár ennek számos okát tárta fel e vizsgálat, az egyik legfonto-
sabb a kiválasztási eljárásban volt tetten érhetõ. Ülnöki tevékenységre általában
azok kerültek „megválasztásra”, mégpedig az idõsebb nyugdíjas rétegbõl, akik a
bírói munkát lehetõleg nem „zavarták”.

4.5. Ülnök rendszer a rendszerváltás után

A fentiekbõl talán jól látható, hogy a laikusok részvétele az igazságszolgálta-
tásban egyáltalán nem tekinthetõ a XX. század egyik sikertörténetének Magyaror-
szágon. Furcsaság azonban ennek, hogy míg a legtöbb hasonló módon kompro-
mittálódott intézmény eltûnt vagy átalakult, a „népi” ülnöki rendszer továbbra is
„tartja magát”. Mégpedig annak ellenére, hogy általánosan elismerten nem mûkö-
dik kielégítõen, és állandó problémát jelent a szükséges ülnöki létszám elérése.335

Az 1990-ben megtartott szabad választásokat követõen szinte azonnal megje-
lenik a laikus bíráskodás reformjára vonatkozó követelés, amely mindenekelõtt az
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esküdtszék bevezetését tekintette fõ céljának.336 E követelés a diktatúra után tu-
lajdonképpen logikusnak tûnt sokak számára, és az érvelés ismét csak azokat a po-
litikai elõnyöket hangsúlyozta, amit Lord Devlin–tõl337 kezdve a korábban már
citált szerzõk hangoztattak. Ahogyan a parlamenti képviselõk választása közvet-
lenül a törvényhozás, közvetve a végrehajtó hatalmi ág legitimitását teremti meg,
hasonlóképpen az igazságszolgáltatás legitimitását a választók szerepének növe-
lésével kellene erõsíteni. A politikai elõnyök önmagukban azonban nem tudták
meggyõzni azokat, akik a szakszerûség kérdésében ambivalens érzéseket táplál-
tak az esküdtszékkel szemben. Ezért az esküdtszék bevezetésére vonatkozó elkép-
zelések a történelmi tradíciók ellenére egy idõ után lekerültek a napirendrõl. Bár
volt még egy népszavazási kezdeményezés a 2000-es években, amit egy magán-
személy indított, ám az OVB, majd az alkotmánybíróság döntése e kísérletet meg-
akadályozta.338 Az érvek azonban arra alkalmasak voltak, hogy gyengítsék, vagy
kioltsák azokat a törekvéseket, amelyek másik irányban, a laikusok szerepének ki-
iktatásában jelölték volna meg a magyar igazságszolgáltatás további útját. Végül,
elsõsorban az ülnökök megválasztásának gyakorlati nehézségei miatt az ülnöki
rendszer csak annyiban módosult, hogy szûkítették azon ügycsoportok számát,
ahol alkalmazni kell a laikus bírákat.

4.6. Változások az 1997-es reform során

A magyar igazságszolgáltatás átfogó reformjára1997-ben került sor. A reform
az ülnöki rendszerre vonatkozó változtatásokat is tartalmazott.

Az új törvény szerint az ítélkezésben továbbra is közremûködnek az ülnökök,339

akik megbízatásukat a népszuverenitás elve alapján választással nyerik el. A tör-
vény az ülnökké választhatósághoz a 24. életév helyett a 30. életév betöltését írja
elõ. Ez a bírói kinevezéshez szükséges idõ felemelésével párhuzamos változtatás.
Az ülnökök választása lényegében a korábbi szabályozásnak megfelelõen történik.
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendel-
kezõ magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkor-
mányzatok és a társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – jelölik, és attól függõ-
en, hogy melyik bírósági szintre kerül az ülnök beosztásra, a különbözõ
önkormányzati testületek választják meg. A törvény nem változtat azon, hogy az ül-
nökök megbízatása négy évre szól. A választás elõkészítése, továbbá annak megál-
lapítása, hogy a választó szerv melyik bírósághoz hány ülnököt válasszon a bírósá-
gok igazgatását ellátó Országos Igazságszolgáltatási Tanács jogkörébe tartozik. Az
ülnökök választásának idõpontját a köztársasági elnök tûzi ki. Az ülnököket az ítél-
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kezõ tanácsokba a bíróság elnöke osztja be. A törvény a korábbi szabályozáshoz ké-
pest részletesen rendelkezik arról, hogy az ülnök megbízatása mikor és hogyan szû-
nik meg. Az ülnökre is vonatkozik az, hogy ilyen tisztséget a 70. életév betöltéséig
láthat el. Az ítélkezésben az ülnököket a hivatásos bírákkal továbbra is azonos jo-
gok illetik meg.340A törvény szerint az eddig méltatlanul alacsony összegû díjazás
növekszik, igazodva a bírói tisztséggel együtt járó felelõsséghez.341

4.7. Realitás és reform

A 97-es reform óta lényegi változás az ülnökök kapcsán nem történt. A pártat-
lanság szempontjából egyetlen lényeges változásról beszélhetünk. Míg az 1997
évi LXVII. tv nem zárta ki a párttagokat az ülnökké választás lehetõségébõl, addig
a 2011 évi CLXII. tv ezt – véleményünk szerint helyesen – a szakbírákhoz hasonló
módon kizárja. Egyebekben apróbb módosításokról beszélhetünk csupán, ami az
intézmény alapvonásait nem érinti.

A 97-es reform az egyik legfontosabb gyakorlati problémát, a„krónikus” ül-
nökhiányt sikeresen megszüntette. 1999-ben már a szükségesnél is több jelöltet
tudtak megválasztani. A reform azonban nem változtatott azon, hogy, hogy lénye-
gét tekintve továbbra is egy diszfunkcionális intézményrõl beszélhetünk csupán,
amely jelenlegi formájában inkább csak a laikus bíráskodás lejáratására alkalmas.
Még akkor is, ha az intézmény a társadalom számára hosszú múltja ellenére szinte
ismeretlen.

Ugyanakkor határozott véleményünk az, hogy a szó valós értelmében vett tár-
sas bíráskodásra mindenekelõtt a magyar eljárásjogi szabályokat figyelembe véve
– a bírósági fórumok minden szintjén szükség lenne. Nem kell a jogi realizmus el-
kötelezett hívének lenni ahhoz, hogy elismerjük annak kockázatát, ha egyetlen
bíró beállítottságára, lélekállapotára, koncentráló képességére bízzuk az állam-
polgárok életét jelentõs mértékben befolyásoló döntéseket. Anélkül, hogy a laikus
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bírák közremûködésének szükségességét firtatnánk, megállapíthatjuk, hogy a tár-
sas bíráskodás követelményének a bírósági hierarchia legalsó szintjén a költség-
vetési korlátok miatt csakis a laikusok segítségével lehet ma megfelelni. A problé-
ma ebben a tekintetben az ügyek nagy részét kezelõ, a bírósági hierarchia legalsó
fokán elhelyezkedõ helyi bíróságokon van. Furcsa módon éppen itt ítélkezik az ál-
talában fiatal, (30–40 éves) gyakran kevés tapasztalattal rendelkezõ bíró egyedül,
vagy a súlyosabb ügyekben két ülnök közremûködésével.

Ehhez társul, hogy gyakran százas nagyságrendû üggyel kell foglalkozniuk
párhuzamosan, a szükséges asszisztencia nélkül. Márpedig – maradva a büntetõ-
jog példájánál – a magyar eljárásjog nagyon nagy hatalmat ad a bizonyítékok mér-
legelése tekintetében az elsõ fokon eljáró bíráknak. Döntésük ezen része elvileg
nem változtatható meg fellebbezés esetén. Ebben a helyzetben különösen fontos
lenne az, hogy a bíró ne egyedül viselje a döntés teljes súlyát, ne egyedül rendel-
kezzen emberek sorsáról. Ma ilyen, valós felelõsséget felvállaló szerepet a laiku-
sok képtelenek betölteni. Hiába van meg a törvényi lehetõsége annak, hogy ezt a
szerepet betöltsék, a kiválasztásukra vonatkozó szabályok, a szocializmus idõsza-
kában kialakult laikus bírói magatartásminták továbbélése, a szakbírák gyakori
elõítéletei ezt nem teszik lehetõvé. Mint említettük, nem lenne akadálya annak,
hogy a helyi bíróságokon számbeli fölényt élvezõ laikusok akár a szakbíró véle-
ményével szembenálló döntést hozzanak. Ám nehéz dolga van annak, aki példát
keres az utóbbi évtizedek bírósági gyakorlatában arra, hogy az ítéletet a szakbíró
különvéleménnyel látta volna el, mert nem értett egyet az ítélettel. Arról már be-
számolnak a bírák, hogy tesznek hasznos észrevételeket a laikusok, különösen ak-
kor, ha foglalkozásuknak köszönhetõen jobban értenek egy adott ténykérdéshez a
szakbírónál. Többnyire azonban a valóság az, hogy a bírák nem tekintik partner-
nek a laikusokat, a döntésbe nem is vonják be õket, amire mellesleg az ülnökök
többsége nem is tart igényt. Még azok az ülnökök is, akik kezdetben egyfajta akti-
vitást mutatnak, rövid idõn belül, a szokásokhoz alkalmazkodva, jobbára passzi-
vitásba burkolóznak, és puszta megfigyelõjévé válnak a történteknek. Mindezt fi-
gyelembe véve nem csodálkozhatunk azon, ha a jogászok sokszor gúnyosan csak
„szobadísznek” nevezik az ülnököket. Ehhez az ironikus hozzáálláshoz egy
1995-ös módosítás további alapot ad. Mindennél jobban mutatja az ülnökök pozí-
cióját az a tény, hogy a személyükben bekövetkezett változásnak semmilyen eljá-
rásjogi következménye nincs. Vagyis az eljárás során az ülnökök minden további
nélkül cserélhetõk. Ha valamelyiknek nem alkalmas egy tárgyalás idõpontja, az
ülnökök beosztásával megbízott bíró bátran egy másikat hívhat be helyette. Az
infrastrukturális feltételek, melyek az érdemi ülnöki munkát szinte képtelenné te-
szik, ugyancsak jól mutatják a szakbírákkal elvileg egyenlõ pozíciót élvezõ laikus
bírák alárendeltségét.342 Ilyen körülmények között az ülnöki rendszer csak az
igazságszolgáltatás látványos dísze, a néprészvétel karikatúrája lehet.
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Úgy érezzük, hogy egy átfogó reform ebben a tekintetben nem halogatható to-
vább, ha ennek az intézménynek a társas bíráskodás szükségességét elismerve ér-
telmet kívánunk adni.

A megoldást a magunk részérõl az ülnöki tevékenység állampolgári kötelezett-
séggé tételében, a szelekciós és a döntési mechanizmus precíz kidolgozásában lát-
juk. Úgy gondoljuk, hogy a magyar ülnöki rendszernek adaptálnia kellene jó né-
hány, az esküdtszékeknél, vagy az angol békebírói rendszernél alkalmazott
megoldást a fenti célok elérése érdekében.343

Jelenleg az ülnökök kiválasztásának mikéntje egyáltalán nem közelít a globá-
lis trendekhez. A jelentkezõk túlnyomó többsége továbbra is a nyugdíjas korosz-
tályból származik, akik a társadalom egy meghatározott szegmensét képviselik.
Nem kétséges, hogy a kiválasztási eljárás magyar szabályozásához az amerikai, a
francia, vagy angol tapasztalatok felhasználhatóak lennének. Csakúgy, mint az
ítélet meghozatalával kapcsolatos azon példák, melyek a laikusok felelõsségválla-
lását és tényleges közremûködését biztosítják. Ilyen lehetne pl. egyes ténykérdé-
sekrõl, vagy a szankcióról folytatott titkos szavazás bevezetése.

Bíztató fejlemény, hogy a magyar ülnökök önszervezõdése 2012-ben megin-
dult. Megalakult a Magyar Ülnöki Egyesület, mely érdekvédelmi szervezetként
fontos szerepet tölthet be a szükséges reformok elõmozdításában.
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VI.
A MAGYAR IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

RENDSZERVÁLTÁST KÖVETÕ REFORM KÍSÉRLETEI.
BÍRÓSÁGI SZINTEK ÉS KÖZPONTI IGAZGATÁS

Az 1990-es, több mint negyvenéves egypártrendszert záró szabad választások
óta a magyar kormányzó pártok többször is belefogtak az igazságszolgáltatás át-
alakításába. Az átalakítások hivatalos indokát a mûködési feltételek nehézségei és
a hatékonyság növelése mellett a jogállami igazságszolgáltatás szempontjából
megfelelõ keretek kialakítása jelentették. Ám nem lehet megfeledkezni a re-
formokat meghatározó pártpolitikai környezetrõl sem, ami a fenti célok mellé a
meghatározó pártok világlátásából, érdekeibõl eredõ szempontokkal torzította a
reformáló törekvéseket. Átfogó igazságszolgáltatási reformra ritkán vállalkoznak
kormányok. Stabil, kiforrott demokratikus jogrendszerekben általában az igaz-
ságszolgáltatással kapcsolatos nagyfokú társadalmi elégedetlenség indukál ilyen
jellegû változásokat, aminek folyamatát rendre egy-egy botrányos kudarccal zá-
ruló büntetõügy gyorsítja fel. Számos ilyen átalakításra találunk példát az Unió
országaiban. Más a helyzet a szocialista blokk demokratizálódó országaival, ahol
az igazságszolgáltatás rendszerének „felforgatására“, a bírák lecserélésére több-
ségi, vagy kisebbségi igény mutatkozott. Rögzült struktúrákon, rögzült gyakorla-
ton, szokásokon változtatni bármilyen területen nehéz. Az igazságszolgáltatás
azonban speciális abban a tekintetben, hogy itt minden változtató szándéknak
szembe kell néznie egy kiemelkedõen fontos hatalmi ág sajátos belsõ törvénysze-
rûségeivel, az aktorok önérzetével, ellenállásával, ezért a reform gyakran belátha-
tatlan hatásával. Szervezeti reformot egy törvénnyel meg lehet valósítani, és új
törvényekkel befolyásolni lehet az ítélkezést. Ám a jogértelmezési módszereket,
vagy az évszázadokon átívelõ jogelveket szinte lehetetlen paranccsal, törvényho-
zási aktussal megváltoztatni. A diktatúrák kedvezõbb helyzetben vannak ebben a
tekintetben. A nyílt retorziótól való félelem a bírák többségének gondolkodását a
„helyes” irányba tereli, s a helyükön maradók egy idõ után a hatalom érdekeinek
megfelelõen értelmezik a jogszabályokat. Egy demokratikus jogállamban azon-
ban a másik két, hagyományos hatalmi ág képviselõi elvileg csak a jogszabá-
lyok megváltoztatásával próbálkozhatnak, melyeknek számukra sokszor kedve-
zõtlen bírói értelmezését kénytelenek tehetetlenül, és lehetõleg rezzenéstelen
arccal nézni.

Könnyû belátni, hogy ez a helyzet hatványozottan teremthet feszültségeket
egy olyan államban, ahol a törvényhozó és végrehajtó hatalom a rendszerváltás
következtében gyökeresen megújul, miközben az igazságszolgáltató hatalmat a
változások közvetlenül alig érintik.

Az igazságszolgáltatás személyi összetételének megváltoztatása persze min-
dig is problematikusabb, mint a politikai szereplõk lecserélése, amennyiben ilyen
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politikai igény megfogalmazódik. A második világháború után, a kommunista ha-
talomátvételt követõen meginduló tömeges személycserék rendkívül nagy prob-
lémákat okoztak az igazságszolgáltatásnak. A szakértelem gyakran teljes hiányát
nehezen pótolta a hatalom számára fontosabb „osztálytudat”. Egy antidemokrati-
kus társadalomban azonban egyéb problémák mellett szinte mellékesnek számít a
rossz bírói döntések sokasága, miközben egy demokratikus átalakuláson átesõ, az
állampolgári jogokat szélesíteni kívánó ország nem engedheti meg magának,
hogy szakmailag gyenge bírákkal cserélje le a múlt rendszerben szocializálódott,
de felkészült szakembereket. Ez ugyanis a jogállamiság egyik alapvetõnek tekin-
tett tartalmi elemét, a jogbiztonságot is veszélyezteti. Magyarországon a korábban
nem jogállami keretek között is dolgozó bírák eltávolításának követelése nem
pusztán a rendszerváltást követõ idõszakban artikulálódott, hanem burkoltan
mindmáig érzékelhetõen megjelenik a politikai diskurzusban. A rendszerváltás
békés jellege miatt sokáig úgy tûnt, hogy az igazságszolgáltatás jelentõsebb struk-
turális változások és személycserék nélkül adaptálódik a jogállami keretekhez.

Bár kezdettõl fogva megfogalmazódtak a konzekvens személycserékre vonat-
kozó követelések, ez a politikai cselekvés szintjére nem emelkedett. Mint látni
fogjuk, ilyen szándék nélkül is bekövetkezett egy sajátos, és részleges lecserélõ-
dése a bírói, ügyészi karnak, mely a rendszerváltást követõ igazságszolgáltatás
egyfajta válságát eredményezte. Mindez azonban spontán és sporadikus módon
történt, s a rendszerváltozást követõ szükségszerû változásoknak volt köszönhetõ.

Az alábbiakban megkíséreljük bemutatni a rendszerváltást követõ több mint
két évtized igazságszolgáltatást érintõ reform kísérleteit. Különösen két, megha-
tározó reformmal foglalkozunk részletesebben, melyek napjaink hangsúllyal fog-
lalkozunk a legátfogóbb, 1997-es reformkísérlettel, mely egyszerre több elemét
kívánta az igazságszolgáltatásnak megváltoztatni.

1. Az igazságszolgáltatás átalakításának politikai környezete

A magyarországi rendszerváltás új feladatokat állított a bíróságok elé. A társa-
dalom minél hermetikusabb elzárása a külvilágtól, a piacgazdaság és emellett az
állampolgári jogok erõs korlátozása egy viszonylag alacsony büntetõ és polgári
ügyszámot és a bíróság adott állapotához képest elviselhetõ permennyiséget pro-
dukált. A szocializmus egész idõszakát végigkísérõ létszámhiány ellenére sem ju-
tottak soha a bíróságok az összeomlás széléig. 1989 után mindez szinte egyik pil-
lanatról a másikra megváltozik azzal, hogy hirtelen cégek ezrei alakulnak, melyek
rövid idõn belül perek tömegét produkálják, s hogy a képletes és tényleges határ-
nyitást, a hirtelen komoly társadalmi csoportokat érintõ elszegényedést követõen
a bûnözés radikális emelkedésnek indul. Ilyen körülmények között, a gazdaság
teljesítõképességének átmeneti csökkenése és a Világbank újabb és újabb meg-
szorító intézkedéseket sürgetõ üzenetei mellett egy átfogó reform esélyei az anya-
gi lehetõségek tükrében nem tûntek túl valószínûnek.
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Ennek ellenére az egymást követõ kormányok rendre kísérletet tettek az igaz-
ságszolgáltatás helyzetének megváltoztatására. A pártállami idõszakban az Igaz-
ságügyi Minisztérium volt az igazságszolgáltatás „irányító centruma”, mely a bí-
róságok igazgatásától az ítélkezés irányításáig igen széleskörû jogosítványokkal
rendelkezett. Ennek örökségeként, egyre csökkenõ hatáskörrel, a minisztérium
egészen 1997-ig jelentõs befolyást õrzött erre az önálló hatalmi ágnak tekintett te-
rületre. Így nem véletlen, hogy az igazságszolgáltatásban jelentkezõ bajok felmé-
résénél és a gyógyír kidolgozásánál a minisztérium játszott vezetõ szerepet.

1.1. A reform-szocialista idõszak

Már a rendszerváltást megelõzõen megindult az igazságszolgáltatás megrefor-
málására irányuló gondolkodás. Az 1972-ben végrehajtott igazságügyi reform
felülvizsgálatára ekkorra sokak szerint megérett az idõ. A politikai változások ter-
mészetesen felgyorsították mindezt, s új követelmények megfogalmazására kész-
tették a politikusokat.

A rendszerváltás folyamatát levezénylõ kormány és személyesen Kulcsár Kál-
mán igazságügy- miniszter sokrétû problémával volt kénytelen az igazságszol-
gáltatást illetõen szembenézni. Nem megoldott a közigazgatási határozatok bírói
felülvizsgálata. A piacgazdaság bõvülésének folyamatában szaporodó új jogsza-
bályok és ügytípusok figyelemmel kísérése és következetes alkalmazása egyre
nagyobb nehézséget okoz a bíróságokon. A perek elhúzódnak, a bírák leterheltek,
alulfizetettek és a pályaelhagyók száma igen jelentõs. A Kulcsár vezette miniszté-
rium az anyagi lehetõségek, de még inkább idõ hiányában ezekkel a problémákkal
nem nagyon tudott mit kezdeni. A közeledõ választások behatárolták lehetõségei-
ket. Kulcsár legnagyobb teljesítményének az átmeneti idõszak jogalkotási folya-
matainak levezénylése, az alkotmánymódosítás végrehajtása tekinthetõ. Bár a mi-
niszter az igazságszolgáltatásra vonatkozóan számos olyan elképzeléssel elõállt,
melyek néhány évvel késõbb megvalósultak, vagy legalábbis miniszteri reform
elképzelések szintjén megjelentek, ezek keresztülvitelére nem jutott idõ. Kulcsár
Kálmán a négyfokozatú bírósági szervezet mellett foglalt állást, s a különbírósá-
gok megszüntetését tartotta szükségesnek. Az eljárásjog területén az állampolgári
garanciák növelését tûzte ki célul, és ugyancsak kinyilvánította, hogy a bíróságok
irányítását a minisztérium helyett a bírói testület kezébe kell adni.344
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1.2.A szabad választásokat követõ elsõ négy év fejleményei (1990–94.)

Az 1990-es választásokon jobboldali erõk kerekedtek felül.345 Az MDF vezet-
te kormánykoalíció egy lemaradásokkal küszködõ, növekvõ terhektõl szenvedõ,
egyre lassabb, gyatra infrastrukturális állapotban lévõ igazságszolgáltatást vett át,
ahonnan szinte menekültek a szakképzett bírák. Az igazságügyi miniszter Balsai
István ügyvéd lett, aki kénytelen volt szembenézni ezekkel az állapotokkal. Az
Antall kormány 4 éves periódusa alatt lényeges szervezeti reformról nem beszél-
hetünk. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy a minisztérium örült annak, ha a tör-
vényalkotási lázzal kapcsolatos feladatokat ellátja, s az igazságszolgáltatás napi
problémáit kezeli. Másrészt a kormány felismerte, hogy az igazságszolgáltatás
legégetõbb problémáját úgy lehet orvosolni, ha a szocializmus idõszakában,
presztízsében megtépázott bírói hivatás vonzerejét visszaadják. Ennek pedig
egyetlen hatásos módja ismert, a bírói (és ezzel párhuzamosan az ügyészi) fizeté-
sek radikális megemelése. Bármilyen rossz állapotba is került a rendszerváltást
követõ években a magyar gazdaság, az igazságügyi „lobbi” sikeresnek mutatko-
zott. Más, hasonló igényekkel fellépõ társadalmi csoportokkal szemben sikerült
elérni a bírák és ügyészek fizetésének látványos megemelését. Ezek a fizetések
nyugat európai szemmel nézve, a magyar életkörülményeket is tekintetbe véve,
továbbra sem biztosították a „hivatáshoz méltó” életvitelt. De ha megemlítjük,
hogy ezzel a béremelkedéssel egy kezdõ bírói fizetés az orvosok, pedagógusok
bérének többszörösére növekedett, érzékelhetõvé válik a különbség. Ezzel az in-
tézkedéssel ugyan csak részben sikerült megállítani a bírák „elvándorlásának” fo-
lyamatát, viszont frissen végzett jogászok tömege számára céllá tette a korábban
inkább csak szakmai okok miatt vonzó pályát.

A 1994-ig kormányzó koalíciós kormány idõszakának jelentõs fejleménye a
minisztérium igazgatási jogosítványainak csökkentése és a bírói önkormányzati
testületek szerepének erõsítése mellett a közigazgatási határozatok bírói felülvizs-
gálatára vonatkozó törvény megalkotása volt. Ezt ugyan átmeneti megoldásnak
szánta a kormány a közigazgatási bíróság felállítása elõtt, ám ez végül nem való-
sult meg.. Fontos, hatásában máig érezhetõ lépésnek tekinthetõ a bíróságok hatás-
köreinek átrendezése, mely voltaképpen a helyi bíróságokra, a bírósági szervezet
legalsó szintjére telepített újabb terheket.346 Ugyancsak jelentõs lépés volt az
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ügyvédi törvény megalkotása, melynek lényegi eleme a szakma liberalizálása
volt, megszüntetve a numerus clausus rendszerét.

Az igazságügyi miniszter és a bírói kar viszonya a fizetések rendezése ellenére
nem volt felhõtlen. Ennek legfõbb oka az volt, hogy a miniszter a bírósági vezetõk
lecserélését tûzte ki célul, és számos olyan megyei bírósági elnök kinevezését
erõltette, akik a bírói testületekben nem kaptak elég szavazatot. A miniszter egyik
szerencsétlen kijelentése, miszerint „Magyarországon az lesz bíró, akit én kineve-
zek”, szintén nem tette különösen népszerûvé a bírák között. A konfliktus meg-
mutatta, hogy „rendszerváltást” véghezvinni, és a bíró függetlenséget is tisztelet-
ben tartani, még posztkommunista környezetben sem egyszerû vállalkozás.

1.3. A szocialista kormány reformja (1994–98)

Az 1994-es választásokon a jobboldali koalíció vereséget szenvedett, és óriási
fölénnyel, a Magyar Szocialista Párt nyerte a választásokat. Az állami szektor
szükségszerû lebontásából fakadó problémák, a korábban alig létezõ munkanél-
küliség megjelenése, a privatizációból fakadó botrányok, és nem utolsósorban a
tapasztalatlan kormány ügyetlen megnyilvánulásai megbuktatták a kormányt.
Annak ellenére, hogy a szocialisták egyedül is kormányt alakíthattak volna, elsõ-
sorban legitimációs elõnyök miatt koalíciót létesítettek az ellenzéki múlttal bíró
liberális párttal (SZDSZ). Az igazságügyi miniszteri posztot Vastagh Pál kapta,
aki a szegedi jogi kar oktatójaként, már a rendszerváltozást megelõzõen bekap-
csolódott a politikai életbe. Vastagh Pál minisztersége kezdetén nagyszabású re-
formokról beszélt. Ezek jó része már a Kulcsár vezette minisztérium tervei között
is szerepelt, ám számos új gondolat is megjelent. Érezhetõen, már kezdetben sem
volt ellenére az, hogy a minisztérium egyébként is halványuló jogosítványait a bí-
róságok igazgatását tekintve leépítse. Kijelentette, hogy mindenekelõtt a jogalko-
tás minõségének javítását tekinti elsõdleges minisztériumi feladatnak. Ez vélemé-
nye szerint azért is idõszerû, mert a minisztérium a jogalkotási munka során eddig
semmilyen komoly háttérmunkát nem végzett egy-egy törvény diszfunkcionális
hatásai elkerülése érdekében. Másik nagyszabású terve a pártállami gyökerû al-
kotmány újjal történõ lecserélése volt, amit sokan követeltek, és amire az óriási
szocialista többség valóban esélyt adott. Úgy gondolta, hogy az új alkotmány ki-
dolgozását követõen lehet csupán sort keríteni az immár többször halaszthatatlan-
nak minõsített igazságszolgáltatási reformra. Szerinte az új alkotmány kidolgozá-
sa azért kell hogy megelõzze a bíróságot érintõ reformokat, hogy a változtatásokra
érzékeny igazságszolgáltatást ne kelljen újabb és újabb módosításokkal tovább
terhelni. Véleménye szerint az alkotmány kidolgozásával párhuzamosan csupán
azon változtatási lehetõségeket kell számba venni, melyek az alkotmányozástól
függetlenül is megoldhatók.347 Az alkotmányozási folyamat fokozatos elakadá-
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sával azonban megváltozik a stratégia,348 s ez végül az 1997-es reformintézkedé-
sekhez vezet. Ennek a 4 éves periódusnak a végén valósult meg a rendszerváltást
követõ idõszak legnagyobb igazságügyi reformja, amely azonban a szocialisták
vezette koalíció 1998-as bukása miatt felemás módon valósult meg.

Az igazságügy- miniszter és a bírói kar kapcsolata szintén nem volt konfliktu-
soktól mentes. Az összezördüléseket mindenekelõtt a szocialista kormányzás idõ-
szakára esõ gazdasági megszorító intézkedések gerjesztették, amelyek az igazság-
szolgáltatásban is a bérek emelésének visszafogását jelentették. Az akkori
pénzügyminiszter nevével fémjelzett, a költségvetési kiadások csökkentésével
járó politika a gazdasági egyensúly megteremtését célozta. Ezért a bírák érdekeit
képviselõ Országos Bírói Tanács és a kormányzati célokat képviselõ miniszter
között szükségszerûen vita alakult ki. A bírói, ügyészi fizetések 1994 és 1997 kö-
zött nem követték az infláció mértékét, ami elégedetlenséget keltett a bírói és
ügyészi karban. Egy kínos vita is kirobbant Vastagh minisztersége alatt, amikor
néhány magyar bíró amerikai szakmai útját egy olyan cég is támogatta, melynek
éppen peres ügye volt a bíróságon. A miniszter, akkori jogosítványaival élve e bí-
rák fegyelmi felelõsségre vonását kezdeményezte. Bár nyilvánvalóvá vált, hogy a
bíráknak az adott céggel semmilyen kapcsolatuk nem volt, a miniszter azt állítot-
ta, hogy a bíráknak a megvesztegethetõség látszatát is el kellett volna kerülniük.
Vastagh 7 megyei bírósági elnök, a Fõvárosi Bíróság elnöke, és két kollégiumve-
zetõ ellen kezdeményezett fegyelmi eljárást, ám a Legfelsõbb Bíróság fegyelmi
bizottsága nem osztotta a miniszter álláspontját.

2. A rendszerváltás következményei az igazságszolgáltatásban.
A reformtörekvéseket megalapozó legfontosabb problémák

Szélsõséges véleményeket lehetett hallani az 1990-es szabad választásokon
hatalomra jutó koalíció négy éves idõszakától kezdve az igazságszolgáltatás meg-
ítélésérõl, amit az egyik hírlapi cikk címe tükröz a legjobban: „Reformra szorul a
sikerágazat.” Míg kormányzati körökben ugyanis sokan sikerágazatnak tekintet-
ték az igazságügyet, ahol jelentõs béremelésekre sikerült sort keríteni, maguk az
érintettek, a bírák, ügyészek, ügyvédek többnyire inkább az összeomlásról és vál-
ságról hallatták hangjukat.

2.1.Strukturális gondok, leterheltség, lassúság

Kétségtelen, hogy a bírói fizetések rendezése megállított egy negatív folyama-
tot az igazságszolgáltatásban, egy kicsit megnyugtatta a korábban alacsony bérért
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dolgozókat, és nem utolsósorban növelte a bírói (és ügyészi) pálya vonzerejét.
Másrészt az elõzõ rendszertõl örökölt struktúrában és munkamódszerekkel mûkö-
dõ bíróságok sok olyan új feladattal találták szemben magukat, amit egyszerûen
képtelenek voltak tisztességesen megoldani. Az egyre szaporodó új jogszabályok,
a folyamatosan bõvülõ hatáskörök, a közigazgatási határozatok bírói felülvizsgá-
latának kiterjesztése szinte elviselhetetlen munkaterhet és elmaradást eredmé-
nyeztek egyes bíróságokon. 1992-ben az egy évnél tovább húzódó perek száma
háromszorosa volt az egy évtizeddel ezt megelõzõ idõszaknak. Jóllehet a bírói lét-
szám 1994-ben már meghaladta az 1900-at, mely több mint félezer új bíróval több
volt a szocializmus utolsó éveihez képest, a bírák a bíróságok többségén a munka
mennyiségével képtelenek voltak megbirkózni. Hiába hozták fel sokan, hogy egy
tízmilliós országhoz képest ez már több mint elegendõ, a bírák a párhuzam képte-
lenségére hívták fel a figyelmet. „Az 5 milliós Izraelt úgy látja el közel 400 bíró,
hogy mellettük komoly kisegítõ személyzet ténykedik. A magyar bírónak egyálta-
lán nincs olyan segédszemélyzete, aki jogászi munkát tudna végezni, nem beszél-
ve a technikai felszereltségrõl” – mondták. Ráadásul a 70 %-os nõi arány, mely a
bírói kart jellemezte, további gondokat okozott. A nõk több mint 50%-a ráadásul
30 évesnél fiatalabb volt, akiknek jelentõs része gyesen tartózkodott, vagy a beteg
gyerek miatt esett ki idõnként a munkából. A leterheltséghez nagymértékben hoz-
zájárult a bíróságok elavult struktúrája. A helyi bíróságok területbeosztása a ko-
rábbi centralizációs igények alapján került kialakításra, amely mögött ráadásul a
centralizáláson túl semmilyen ésszerûség nem volt kimutatható. Teljesen szubjek-
tív szempontok járultak hozzá ahhoz, hogy általános hatáskörû elsõfokú bíróságot
a szocializmus évtizedeiben hol hoztak létre. Miután ez nem függött össze a köz-
igazgatási rendszerrel, hol anyagi, hol személyi vagy más okból, ötletszerûen hoz-
tak létre helyi bíróságokat. Komoly tervezés nélkül egyes helyi bíróságok (külö-
nösen a fõvárosban) túlméretezettek lettek, melyek jelentõs vezetõi energiákat
kötöttek le, s szinte irányíthatatlanokká váltak, miközben a helyi bíróságok több-
ségénél éppen a túl kis létszám okozott problémát. Ezeknél ugyanis a szakosodás
és a racionális munkaszervezés ütközött nehézségbe. ( A Pesti Központi Kerületi
Bíróság illetékességi területéhez kb. 900 000 ember és 140 bíró, miközben a ki-
sebb helyi bíróságokhoz mindössze 30 000 lakos és néhány bíró tartozott és tarto-
zik ma is.) A túl kis bíróságok problémáit az igazságügyi kormányzat korábban
további összevonásokkal kívánta kezelni, amely azonban a bíróságok elérhetõsé-
gének elvét (access to justice) sértette. A rendszerváltás idõszakában megfordult
ez a tendencia, és az összevonások helyett inkább új helyi bíróságokat létesítettek.
Ez azonban nem járt együtt az ügyek bírósági szintek közötti ésszerû szétosztásá-
val. Vannak ügytípusok, melyek az átlagosnál nagyobb mértékû szakmai felké-
szültséget, specializációt követelnek, amit egy kis bíróságon, ahol 3–4 bíró dolgo-
zik, szinte lehetetlen megoldani. Ezzel szemben a 90-es évek elejétõl egyre
szaporodtak az egyszerû, csekély szakmai tudást igénylõ ügyek, melyeknek rob-
banásszerû emelkedése következett be a közigazgatási határozatok bírói felül-
vizsgálatának kiterjesztésével. Ennek következtében a helyi bíróság bírájának
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egyik nap néhány ezer forintos kölcsönügyletrõl, a másik nap pedig egy rendkívül
bonyolult öröklési ügyrõl kellett tárgyalnia. Bár az ún. községi bíráskodás gondo-
latát többen felvetették ennek kezelésére, komoly kormányzati tervvé ez sohasem
ért.349 Ezen a helyzeten tovább rontott 1992-ben Balsai igazságügyi miniszter
nem teljesen átgondolt, hatásköröket átrendezõ intézkedése, mely a helyi bírósá-
gokra, vagyis a bírósági szervezet legalsó szintjére telepítette számos, korábban
megyei bírósági hatáskörbe tartozó ügy elsõ fokú intézését. Az összes vagyon el-
leni bûncselekmény, így a bonyolult gazdasági bûncselekmények, rablások, sok
vádlottas, bûnszövetségben elkövetett lopások, a gazdasági ügyek jelentõs része
innentõl kezdve azokon a bíróságokon indul, ahol tömegében 25–30 éves, tapasz-
talatlan bírák dolgoznak, ráadásul gyakorlatilag egyedül. Jól érzékelteti mindezt,
hogy míg 1990-ben a helyi bíróságoknál 3053 gazdasági peres ügy indult, a me-
gyei bíróságoknál pedig 30 474, addig 1994-re 19 819 gazdasági peres ügy van a
helyi bíróságokon, míg a megyei bíróságon a korábbinak csupán egytizede. Még
radikálisabb a nemperes ügyek számának változása. Míg 1990-ben a helyi bírósá-
gokon 157 316, a megyei bíróságokon 127 221 ügy intézése folyt, addig 1994-re a
helyi bíróságokon ez 448 138-ra nõtt, a megyei bíróságokon pedig 7342-re csök-
kent.350 Következményét tekintve mindez azt eredményezte, hogy a megyei bíró-
ságokon fokozatosan normalizálódott a helyzet, miközben a helyi bíróságok több-
ségén és a felülvizsgálati rendszer problémái miatt a kis létszámú Legfelsõbb
Bíróságon egyre nõ a munkateher.

Külön problémát jelentett a budapesti helyi bíróságokon, azok közül is a legna-
gyobb létszámú budapesti bíróságokon kialakult katasztrofális állapot, melyet
1994-ben az egyik bíróság elnöke így foglalt össze egy vele készített riportban. „A
helyzetünk szinte tarthatatlan. Akkora itt a zsúfoltság, hogy már a bírák szobájá-
ban is tárgyalások vannak. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ha szo-
rongva is, de befér három-négy ember. Égetõen szükségünk lenne új emberek-
re, de egészen egyszerûen nem tudnám hol elhelyezni õket. Az itt dolgozók
rettenetesen leterheltek, a munkakörülmények rosszak. Az emberek elmennek in-
nen. A bíróságon óriási a fluktuáció…Az igazságszolgáltatás az összeomlás szé-
lén van…A bírák többsége fiatal, nincs kellõ rutinja. Az ügyek pedig egyre bo-
nyolultabbak. Régen egy gyerektartási per csupán néhány hónapot vett igénybe,
most akár évekig is eltarthat. A gazdasági perekrõl ne is beszéljünk, az egyszerûbb
ügyek iratai is kötegnyi vastagak…Az a korosztály, amelyikre talán a legnagyobb
szükség lenne, gazdasági társaságoknak dolgozik, s a korábbi fizetésének
négy-ötszörösét keresi.”351 Bár a bírói kar létszáma fokozatosan növekedett, a
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szaporodó ügyek és nem utolsósorban a hibás struktúra rendkívüli egyenetlensé-
geket eredményeztek, s bizonyos bíróságokon elképesztõ számú ügyek vitelére
kényszerítettek bírákat. Ennek következményeként a magyar bíróságok óriási
ügyhátralékot görgettek maguk elõtt.

Ugyancsak fokozódott a Legfelsõbb Bíróság leterheltsége, ahol a felülvizsgá-
lati kérelmek és a megyei bíróságokon elsõ fokon indult ügyekkel kapcsolatos fel-
lebbezések elbírálása mellett még az elvi irányítással és a jogszabálytervezetek
véleményezésével is foglalkozni kellett. A 1995-ben egy bíróra jutó több mint 180
ügy mellett ez utóbbi tevékenységeket csak mint másodlagos feladatot tudták a bí-
rák végezni.

2.2.A bíróságok igazgatásának problémái

A leterheltség és az ebbõl fakadó lassúság mellett a bíróságok külsõ és belsõ
igazgatásának a kérdése is rendezést kívánt. Az Igazságügyi Minisztérium által a
szocializmus idõszakában birtokolt széleskörû igazgatási és ítélkezést irányító jo-
gosítványai 1989-re már csupán az igazgatásra korlátozódtak. Ezen igazgatási jo-
gosítványok is jelentõsen csökkentek a Balsai vezette minisztérium idejében.352

Az igazságügy-miniszter azonban még mindig a külsõ igazgatás központi szerep-
lõje. A költségvetési javaslat elõterjesztése, a személyi kérdésekben való döntés
és az igazságszolgáltatásra vonatkozó törvénytervezetek kidolgozásánál a végsõ
szót a végrehajtó hatalom mondja ki. Annak ellenére, hogy ez a megoldás demok-
ratikus jogrendszerekben is alkalmazott (Ausztria, Németország), a rossz magyar
történelmi emlékeket és azt a szemléletet figyelembe véve, mely garanciát inkább
a hatalmi ágak merev elválasztásában, mint összekötésében lát, felmerült a bírósá-
gok teljes önigazgatásának a kívánalma. Sok bíró gondolta úgy, hogy az igazság-
ügy-miniszternek, aki helyzeténél (és általában szakmai elõéleténél) fogva nem is
értheti meg az igazságszolgáltatás valós problémáit, ne legyen beleszólása a dek-
laráltan önálló hatalmi ág életébe. A korábban említett, kinevezésekkel kapcsola-
tos összezördülések miatt mindez aktuális problémává érlelte a külsõ igazgatás
kérdését.

A bíróságok napi munkájának szintjén még égetõbb kérdés volt a belsõ igazga-
tás rendezése. A bíróságok belsõ igazgatását általában megyei mûködési szabály-
zatok rendezték, melyek jelentõs eltéréseket mutattak. Ez a költségvetési pénzek
felhasználásától kezdve a bírák otthon dolgozásának kérdése szabályozásán át az
ügyek bírák közötti elosztásáig számos kérdésben partikuláris különbségeket és
problémákat okozott. Ezek közül is kiemelkedik a szignálás kérdése, melynek
rendszere sokak szerint a bírói pártatlanság sérelmét rejtette. Az ügy jelentõségét
mutatja, hogy az automatizmus kérdésével a politikai pártok is foglalkoztak, és a
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változtatás szükségességével a Magyar Bírói Egyesület is egyetértett.353Az ügyek
elosztása ugyanis nem automatizmus, hanem a bíróságokon a szignálás feladatá-
val megbízott személyek döntése alapján folyt, és a legtöbb helyen ma is így fo-
lyik. Az érkezõ ügyek szignálását a bírósági elnökök, illetve helyetteseik, vagy
egy ezzel megbízott személy végzik. Ez a rendszer igen jelentõs egyenlõtlensége-
ket rejt magában. A tapasztalatok szerint a nagyobb létszámú helyi bíróságokon
elõszeretettel szignálnak bonyolultabb ügyeket azokra, akik munkabírásukról ta-
núbizonyságot tettek, míg vannak, akik csak meghatározott fajtájú, egyszerûbb
megítélésû ügyekkel foglalkoznak. Ez a helyzet mindenféleképpen reformot sür-
getett, hiszen az egyes bírák között kialakuló egyenlõtlenségen túl ez elvileg azt a
lehetõséget is magában rejti, hogy a szignálásba bizonyos politikai szempontok is
közrejátszhatnak.354 A probléma gyakorlati nehézségét jelzi, hogy kifejezett poli-
tikai igény és az OIT erõfeszítései ellenére ez a helyzet mindmáig alig változott.

2.3.A joganyag elavultsága

A szinte naponta változó jogszabályok jelentõs többletmunkát róttak a bírákra.
A különbözõ kódexek toldozgatása-foldozgatása azonban a társadalmi viszonyok
ilyen radikális megváltozása mellett csak a legégetõbb gondok megoldására lehe-
tett jó. Az átfogó, demokratikus keretek között született kódexek megalkotása pe-
dig váratott magára. Külön ki kell emelni az eljárásjogok sok szempontból elavult
voltát. A pártállami múlt számos olyan eljárásjogi anomáliát hagyott maga után
mind a polgári, mind a büntetõ eljárásjogban, melyek egyrészt az állampolgárok
igazságszolgáltatás elõtti „alárendelt” szerepét továbbra is fenntartották, másrészt
viszont az eljárás lassítását tették lehetõvé. Az eljárási garanciák hol nincsenek
meg, hol pedig nagyon is feleslegesek, és csak az eljárás elnyújtását „garantálják”.
Az egyszerû megítélésû polgári perek elhúzhatók bizonyítási indítványokkal,
kézbesítési trükkökkel, alaptalan halasztási kérelmekkel. Ugyancsak megemlíthe-
tõk még a végrehajtás problémái, amely igen negatív, önbíráskodási tendenciákat
indított el Magyarországon.

Végezetül érdemes egy a magyar igazságszolgáltatásáról velõs összefoglalást
adó ügyvédet idézni, aki 1995-ben megjelent cikkében (az éppen a bérkövetelés-
sel elõálló bírákat, ügyészeket támogatandó) így fogalmazott: „Agyonterhelt,
rosszul fizetett, kontraszelektált bíróságok, elhúzódó perek, többéves késedelem-
mel hozott ítéletek, amelyek ráadásul végrehajthatatlanok: ezt nevezzük ma Ma-
gyarországon igazságszolgáltatásnak…Nem elõször szólok e kérdésrõl. Úgy ér-
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zem azonban, elérkezett az utolsó óra. Nincs több idõ a reformok megkezdésére.
Ha tegnap láttunk volna hozzá, az is késõ lenne.”355

3. Reformjavaslatok

A rendszerváltást követõ években felhalmozódott problémákra reagálva szá-
mos konkrét ötletrõl lehetett a szakfolyóiratokban, illetve a különbözõ jogászi fó-
rumokon olvasni. Két átfogó, jelentõsebb jogászcsoportok véleményét szintetizá-
ló reformjavaslat is született, melyek látványosan befolyásolták a jogalkotást.

3.1. A Magyar Bírói Egyesület reform koncepciója356

A Magyar Bírói Egyesület már elsõ országos gyûlésén hangot adott egy átfogó
reform szükségességének. Kifejtették, hogy a teljes bírói szervezet, valamint a bí-
rák jogállása, így a bírói függetlenség megfelelõ biztosítása alapvetõ és a rend-
szer mûködésének minden pontját érintõ reformra szorul. E követelésüket részle-
tesen ki is fejtették, melynek legfontosabb elemei a következõk.

I. A bírák státusza
1. A bíróvá válás feltételeinek megváltoztatása. A jelenlegi szakvizsgarendszer

megváltoztatásával a gyakorlati idõ 3 évre történõ felemelése. Ebbõl a gyakorlati
idõbõl a bírósági fogalmazó fél-fél évet ügyészségen és ügyvédi irodában töltsön.
A szakvizsga letételét követõen a bíróvá való kinevezéshez legalább 2–3 évi bíró-
sági titkári idõ szükséges. Az elõzetes és a folyamatos bíróképzés ellátására egy
oktatási központot kell létrehozni. Minden bírói állás betöltésénél a pályázati
rendszer bevezetése szükséges.2. A bírák anyagi helyzete.Az elõmeneteli rendszer
a meghosszabbodott fogalmazói idõt figyelembe véve módosításra szorul. A bírói
pótlék felemelésével az egyéb juttatásokkal és kedvezményekkel el kell érni, hogy
a jogászi karrier végsõ célja legyen a bírói állás elnyerése. Az általánostól eltérõ
bírói nyugdíjrendszer létesítése. 3. A bírák jogállását és szolgálati viszonyát külön
törvényben egyéb jogszabályra utalások nélkül kívánatos szabályozni. Meghatá-
rozott életkor elérésével a bírói tisztség szûnjön meg. Ki kell alakítani az ügyek
idõszerûségének objektív vizsgálatára alkalmas ellenõrzési rendszert. Az otthon-
dolgozási kedvezmény alanyi jogon történõ biztosítása. 4. A túlterheltségbõl adó-
dó problémákat nemcsak bírói létszámnöveléssel, hanem megfelelõ kisegítõ sze-
mélyzet biztosításával kell megoldani.
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II. Az eljárási szabályok korszerûsítése
A jelenlegi eljárási szabályok – elsõsorban szemléletükben – már nem minden-

ben felelnek meg a korszerûség követelményeinek és nagymértékben hozzájárul-
nak a bíróságok túlterheltségéhez, az ügyek elhúzódásához.

III. Az igazságszolgáltatás szervezete
1. Külsõ igazgatás
A jelenlegi rendszer kielégíti a jogállamiság követelményeit, de ma még nem

tekinthetõ véglegesnek. A változtatás irányai a következõképpen prognosztizálha-
tók:

a) A jelenleg mûködõ rendszer továbbfejlesztése.
A bíróságokat érintõ minden igazgatási feladatot az Igazságügyi Minisztériu-

mon belül egy Bírói Hivatal lásson el.
Az igazságügyi miniszternek a jogosítványait a felügyeleti jog irányába kell

alakítani. Az Országos Bírói Tanács összetételét és hatáskörét felül kell vizsgálni
és a nagyobb hatékonyság irányába kell alakítani.

b) Teljes körû bírói önkormányzat bevezetése. E felfogás szerint a bíróságok
igazgatását a végrehajtó hatalomtól szervezetileg teljesen független testület
(Igazságszolgáltatási Tanács) végezné. A mintegy 20–25 fõs testület tagjainak
többségét a bírák választanák maguk közül, egyes tagjait a parlament választaná
nagy tekintélyû jogászok közül, és részt venne benne a végrehajtó hatalom képvi-
selõje is. A testületet a Legfelsõbb Bíróság elnöke vezetné. A Bírói Hivatal e testü-
letnek alárendelten mûködne. Az elõzõekben vázolt elképzelés lényegében a spa-
nyol, portugál és az olasz gyakorlatban kialakult intézményrendszerhez válna
hasonlóvá.

c) Függetlenül attól, hogy a magyar fejlõdés melyik irányba halad, szükséges-
nek látszik, hogy a területi bírósági költségvetése is a költségvetés önálló fejezetét
képezze oly módon, hogy ebben szerepeljen a bíróságokkal kapcsolatos összes be-
vétel és kiadás.

2. A belsõ igazgatás
a) A legfontosabb kérdéseket törvényben kell szabályozni. A miniszteri rende-

lettel és a megyei szervezeti mûködési szabályzatokkal való párhuzamos szabályo-
zás áttekinthetetlen helyzetet eredményez, és a partikurális igazgatási rendszerek
kialakulásához vezet. Egyes megyékben néhány oldalas munkarend van érvény-
ben, de vannak olyan megyék, ahol több mint félszáz oldalas szervezeti mûködési
szabályzatot fogadtak el, amelyek tartalmilag jelentõs eltéréseket mutatnak. b) A
költségvetési források helyi felhasználásának jelenlegi rendszere, a költségvetési
elõirányzatok felosztásának jelenlegi módszere teljes felülvizsgálatra szorul. A je-
lenlegi helyzetet jól példázza az egyes megyei bíróságokon keletkezett bérmegta-
karításoknak más bíróságokhoz történõ kényszer-átcsoportosítása is.

3. Bírósági fórumrendszer
a) Az ismert szûkös költségvetési és személyi feltételek ellenére is megvan a le-

hetõség a négyfokú fórumrendszer bevezetésére, egyelõre egy országos ítélõtábla
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Budapesten való megszerzésével. A Legfelsõbb Bíróság kettõs (fellebbezési-felül-
vizsgálati) funkcióját a lehetõ legrövidebb idõn belül fel kell számolni. b) a helyi
bíróságok alapításának és mûködtetésének egész rendszerét újra kell gondolni, az
életképtelen néhány fõs bíróságokat mielõbb meg kell szüntetni. Ugyanakkor fel-
vetõdik a fõvárosban mûködtetett rendkívüli nagy létszámú elsõfokú bíróságok
szervezeti megbontásának kérdése is.c) Az államigazgatási ügyek mintegy 90%-át
már érintõ és megközelítõleg 100 bírót foglalkoztató közigazgatási bíráskodás to-
vábbfejlesztése.

4. A bíráskodás dologi és technikai feltételei
a) Folytatni kell a nem megfelelõ állapotban lévõ épületek felújítását, ahol pe-

dig ez nem gazdaságos, a szakszerûség követelményeinek megfelelõ új épületeket
kell építtetni.b) A budapesti bíróságok mûködési feltételeit sürgõsen meg kell vizs-
gálni és a problémák megoldására azonnal lépéseket kell tenni.c) A számítástech-
nikai fejlesztést folytatni kell, hogy a szövegszerkesztõ gépek használata általá-
nossá váljon és a bírósági számítógéprendszerek bekapcsolhatók legyenek a
központi jogszabály-nyilvántartásba.

IV. A reformok folytatása
1. Az igazságszolgáltatás egészének reformját célzó és több részterületet érin-

tõ munka összehangolására felelõs intézményt és személyt kell kijelölni.2. A re-
formmal érintett témák kidolgozására elsõsorban már mûködõ bizottságokat (pl.
az eljárásjogok), illetve munkacsoportokat kell felkérni.3. A reformelképzelések
kialakítása a lényegét illetõen törvényelõkészítõ munka, hiszen ennek keretében
elkerülhetetlen az alkotmány, a bíróságokról szóló törvény, az eljárási törvények
átfogó felülvizsgálata, lényeges módosítása, avagy újraalkotása. Újra kell alkotni
az igazságszolgáltatásban alkalmazandó legfontosabb anyagi jogszabályokat.

4. A jelenleg folyó alkotmányozási folyamattal párhuzamosan kell kidolgozni
az igazságszolgáltatás átfogó reformját.

3.2. A Harmadik Magyar Jogászgyûlés ajánlásai357

A magyar jogászok jelentõs részét tömörítõ Magyar Jogász Egylet 1996 máju-
sában megfogalmazta az igazságszolgáltatásra vonatkozó reformelképzeléseit,
melyeket a kormányzat számára ajánlásként átadott.

Az ajánlás jogterületenként részletesen elemzi az igazságszolgáltatás reformot
igénylõ területeit, s az igazságszolgáltatás reformjának általános feladatait az
alábbiak szerint határozza meg:

Az igazságszolgáltatás jelenlegi állapotában nem elégíti ki a magyar társada-
lom elvárásait és az Európai Unióhoz való csatlakozásunk által igényelt követel-
ményeket sem. A bírói függetlenség garanciái szempontjából a jelenlegi jogi sza-
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bályozás kielégítõ, az ítélkezés hatékonysága azonban nem megfelelõ. Ez a helyzet
hosszú idõ óta változatlan, annak ellenére, hogy a bírói teljesítményekben elõrelé-
pés történt. Mindez annak tudható be, hogy az elõzõ társadalmi berendezkedésbõl
örökölt feltételek az új igényeknek nem feleltek meg, és ezen a helyzeten csak egy
átfogó igazságszolgáltatási reform képes gyökeresen változtatni.

Ezek a változások jelentõs jogalkotást és anyagi ráfordításokat igényelnek a
következõ területeken:

1. A bírói hatalmat, mint önálló hatalmi ágat, világosan el kell határolni a vég-
rehajtó hatalomtól és a különbözõ politikai tényezõktõl.2. A bíróságok külsõ igaz-
gatásának jelenlegi felemás állapotát meg kell szüntetni. Az igazságügyi miniszter
igazgatási jogkörét az igazságszolgáltatási tanács vegye át, amelyet a Legfelsõbb
Bíróság elnöke vezet, s minõsített többségét bírók alkotják. Az igazgatás operatív
teendõit egy, a tanácsnak alárendelt bírói hivatalnak kell ellátni.3. A bírósági
szervezet és jogorvoslati rendszer átalakítását a négyszintû bíráskodás megvaló-
sításával és a hatáskörök ésszerû újraelosztásával kell megvalósítani.4. Az eljá-
rásjogok korszerûsítése a büntetõ és a polgári eljárásjogi kódexek most már rövid
idõn belüli újraalkotásával elengedhetetlen.5. A bíróságokról szóló törvény he-
lyébe meg kell alkotni a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról, valamint a bí-
rák jogállásáról szóló törvényeket. Ennek keretében gyökeresen át kell alakítani a
bíróvá válás és képzés jelenlegi rendszerét, a bírói létszám további növelése he-
lyett biztosítani kell a megfelelõ képzettségû kisegítõ személyzetet, és ki kell építe-
ni országosan egységes információs szolgáltatásban egymáshoz kapcsolódó szá-
mítógépes rendszert.6. A bíróságok belsõ igazgatását törvényi szabályozással oly
módon kell kialakítani, hogy az a bírói függetlenség sérelme nélkül, a bírói fele-
lõsség és a bírói munka ellenõrzésének a jelenleginél hatékonyabb érvényesülését
biztosítsa, lehetõvé tegye a bíráknak a feladatokhoz igazodó kirendelését.7. A
Legfelsõbb Bíróságnak a jogegység megvalósításában betöltött szerepét és annak
jogi eszköztárát újra kell szabályozni, beleértve a jelenlegi alkotmányi rendelke-
zéseket is.

Mint a fentiekbõl kitûnik, a két javaslat, jóllehet megszületésük között több
mint három év telt el, közel azonos problémákból kiindulva, hasonló megoldások-
ban keresett kiutat a válságból, s mögöttük a jogászság széles tábora sorakozott
fel. A bíróságok külsõ igazgatásának kérdésében a bírói egyesület megengedõbb
volt, és egy a minisztériumhoz tartozó bírói hivatal felállítását is opciónak tekin-
tett, ami a 2011-es reformok fényében számít igazán érdekesnek. A két szervezet
ajánlásai látványosan visszaköszönnek a megvalósult reform intézkedésekben.

4. Az 1997-es igazságszolgáltatási reform

A reform szükségességének követelése 1996-ban már olyan mértékû volt,
hogy az igazságügyi minisztérium nem halogathatta tovább a törvénytervezetek
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kidolgozását. A sajtóban számos cikk látott napvilágot, melyek szükséghelyzetrõl
beszéltek az igazságszolgáltatás kapcsán.358 Bár ezzel ellentétes vélemények is
megfogalmazódtak, azt állítva, hogy koránt sincs akkora vészhelyzet, mint ahogy
a sajtóban be van állítva, s hogy az ítélkezés színvonala és a perek idõtartama az
európai átlagnak megfelelõ,359 kormány és ellenzéki oldalon is a változtatás szük-
ségessége mellett foglaltak állást.360 A reform jelentõségét jelzi, hogy azt Solt
Pál, a Legfelsõbb Bíróság elnöke egy vele készített interjúban az évszázad talán
legjelentõsebb magyar igazságügyi reformjaként említi.361

A kodifikációs munkálatok megkezdõdtek, melynek eredményeképpen 1997-
re a „reformcsomag” az Országgyûlés elé került. Bár az elkészült tervezetekkel a
bírói kar általában egyetértett, több kifogás is elhangzott ezekkel kapcsolatban. A
Magyar Bírói Egyesület pl. az eljárásjogok párhuzamos átfogó reformját hiányol-
ta. Véleményük szerint ugyanis ezeknek gyökeres reformja nélkül a megszületõ
strukturális változtatások hatástalanok lesznek.362

Az 1997-es reformcsomag több részbõl állt, s az igazságügyi minisztérium
által kiadott összefoglaló jelentés363 alapvetõen öt elemét különböztette meg a
reformnak. Legjelentõsebb közülük az a két gyökeres strukturális változás, me-
lyekre az alábbiakban kitérünk. Az egyik a bíróságok külsõ igazgatásának meg-
változtatása, melynek eredményeképpen az igazságügyi minisztérium feladata-
itaz európai trendnek megfelelõen egy többségében bírákból álló szervezet vette
át. A másik pedig a háromszintû bírósági fórumrendszer négyszintûre emelése
volt, mely új, „regionális” igazságszolgáltató központok kiépítését jelentette.364

A strukturális változtatásokat az új fórumrendszerbõl következõ eljárási szabá-
lyok módosítása egészítette ki. Ezek mellett külön törvény született a bírák jogál-
lására és javadalmazására, valamint az igazságszolgáltatás más szereplõire vonat-
kozóan.365
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4.1. Egy újabb bírósági szint bevezetése. Érvek és ellenérvek

1988-tól egyik pillanatról a másikra bekerült a köztudatba a négyfokozatú
bírósági szervezet megteremtésének ötlete, melyet akkor elutasított a szakmai
közvélemény. A 90-es évek elején azonban már egyre többen fogadták el ennek
gondolatát, melyben az egyik legfõbb ellenszerét látták az igazságszolgáltatás de-
fektusainak. A magyar jogtörténeti tradíciók természetesen komoly szerepet ját-
szottak az elképzelés térhódításában, ám mégsem ez volt a döntõ szempont. A
munkaterhektõl szenvedõ bírói kar egy része reménykedve várta a negyedik szint,
vagyis a táblabíróságok bevezetését. A kormányzat pedig azt az álláspontot kép-
viselte, hogy a bírói létszám növelése önmagában nem elegendõ a jelentõs ügy-
hátralék ledolgozásához, és a szocializmus alatt kialakított háromszintû bírósági
szervezet hatékonysága nem növelhetõ a hatáskörök megváltoztatásával. Hiába
létesült a rendszerváltást követõen több helyi bíróság, neveztek ki több bírót, a
gondok nem enyhültek, inkább növekedtek. A bírák tehermentesítésének, az
ügyek ésszerûbb elosztásának célja mellett egy másik indoka is megfogalmazást
nyert az újabb bírósági szint bevezetésének. Nevezetesen, a rendes perorvoslati
lehetõség bõvítése, mely ezen új struktúra mellett könnyebben megvalósítható. A
fellebbezéseket elbíráló táblabírósági szint kialakítása ugyanis egy differenciál-
tabb jogorvoslati rendszert, s büntetõ ügyekben a kétfokú fellebbezés kötelezett-
ségét tenné lehetõvé. Végül, s talán legsúlyosabb érvként a Legfelsõbb Bíróság
fellebbezési ügyekkel való leterheltsége jelentkezett, mely e bíróságot megakadá-
lyozta abban, hogy a jog egységesítésének feladatát ellássa. Egyesek húszfajta
megyei igazságszolgáltatás képét vázolták fel,366 mivel a rendszerváltás óta radi-
kálisan csökkent a Legfelsõbb Bíróság ítélkezést irányító szerepe. A táblabírósági
rendszer bevezetésének egy további kérdése volt, hogy hol alakuljanak meg ezek
a bíróságok. Bár már meglehetõsen korán felmerült az ötlet, hogy költségkímélés
céljából csak Budapesten alakuljon egyetlen táblabíróság, a többségi álláspont az
volt, melyet a kormány is magáévá tett, hogy 5 táblabíróság kerüljön kialakításra.
Ez ki nem mondva olyan megyék feletti igazságszolgáltató régiók kialakítását cé-
lozta, ahol a régióközpontot jelentõ táblabíróságok egyfajta igazságszolgáltatási
decentralizációt valósítanának meg. A Budapesten székelõ Legfelsõbb Bíróság
ugyan a táblabíróságok mûködésének megkezdését követõen is megõrizné a leg-
fõbb jogorvoslati fórum szerepét, ám a jogorvoslati rendszer átalakítását követõen
az esetek legnagyobb részében a peres feleknek, vádlottaknak, ügyvédeknek nem
kellene Budapestre utazniuk a végsõ döntésért. A Legfelsõbb Bíróság a további-
akban ugyanis csak a rendkívüli perorvoslatokkal foglalkozna, s a fõ hangsúlyt a
jogegységi döntésekre helyezhetné.
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Annak ellenére, hogy a legfontosabb jogászcsoportok alapjaiban egyetértettek
a kormány által beterjesztett törvényjavaslat erre vonatkozó részével, számos el-
lenvélemény is megfogalmazást nyert a táblabíróságokkal szemben. Többen egy
kis ország felesleges luxusaként értékelték az új struktúrát,367 és úgy gondolták,
hogy a jogorvoslati rendszer módosítása az újabb szint kialakítása nélkül is meg-
valósítható lenne. Voltak, akik felhívták a figyelmet arra, hogy drágábbá és a
szándékokkal ellentétben még lassúbbá tenné az igazságszolgáltatást az új bírósá-
gi szint bevezetése. Németh János professzor szerint pl. tévúton járnak a reformot
támogatók, hiszen a meglévõ három szint, sok más európai országhoz hasonlóan,
lehetõséget teremthetne az ítélkezési színvonal javítására, és a perek idõtartamá-
nak csökkenésére, mégpedig úgy, hogy nem kellene jelentõs költségekkel új bíró-
ságokat felállítani.368 Voltak olyan vélemények is, melyek egy sajátos regionális
igazságszolgáltatástól tartva nem lelkesedtek a reform ezen részéért. Ügyvéd kö-
rökben azt is lehetett hallani, hogy inkább járnak Budapestre fellebbezések ügyé-
ben, mintsem hogy azok a korábbi megyei bírák hozzanak végsõ döntést az esetek
jelentõs részében, akik a partikuláris szempontok gyakori érvényesítésével kevés-
bé tekinthetõk objektívnek a fõvárosi bírákhoz képest.

A kormány azonban már döntött ebben a kérdésben és az új bírói szervezeti
törvény a magyar bírósági hierarchiát egy újabb szinttel egészítette ki. A törvény-
hez fûzött miniszteri indokolás az alábbiakkal magyarázta ezen változtatás szük-
ségességét:

„..A bíróságokhoz érkezõ évi több mint egy millió ügymennyiségbõl (büntetõ,
polgári peres, illetve nemperes eljárások) tartósan kb. 200 000 ügyhátralék kelet-
kezett. A bírói kar az elmúlt években megfiatalodott, a kevesebb szakmai gyakor-
lattal rendelkezõ bírák a bonyolultabb és nehezebb jogi megítélésû ügyekben nem
mindig képesek idõszerûen ítélkezni. …A rendszerváltás, a polgári jogintézmé-
nyek fokozatos kiépítése következtében a bíróságok hatásköre nagymértékben bõ-
vült, a bûnözés növekedett. A társadalmi, gazdasági változások miatt az életviszo-
nyok és jogszabályok is jelentõs mértékben változtak. A bíróságok jogalkalmazási
tevékenységüket a megváltozott – nehezebb – feltételek között végzik. A bírói út
igénybevételének lehetõsége azonban önmagában kevés, biztosítani kell a jogvi-
ták ésszerû határidõn belüli, szakszerû eldöntését. A bírósági eljárások elhúzódá-
sa azt a veszélyt rejti magában, hogy a jogkeresõ állampolgárok elfordulnak az
igazságszolgáltatástól és törvénytelen eszközöket vesznek igénybe. Mindez a jog-
biztonság megrendüléséhez vezethet. Mára bizonyossá vált, hogy az igazságszol-
gáltatás feladatainak jogállami szinten történõ ellátásához külön-külön nem elég-
séges a bírói létszám növelése, a hatáskörök és az eljárási szabályok idõnkénti
kisebb-nagyobb módosítása. A személyi és tárgyi feltételek javítása természetesen

171

367 Szerzõ. Felesleges luxus a négyszintû bírósági rendszer? Magyar Hírlap, 1997. október 7.
368 Szerzõ. Interjú a bírósági reformról. HVG, 1996. december 14.



elengedhetetlen, de azt az ellenmondást, amely a bírósági igazságszolgáltatás
tényleges helyzete, lehetõségei és a vele szemben támasztott elvárások között je-
lenleg fennáll, csak átfogó, minden kapcsolódó részt érintõ reformmal lehet meg-
oldani, ezért az eljárásjogok és a bírósági szervezet, a bíróságok igazgatása, va-
lamint a bírák jogállása és javadalmazása területén alapvetõ változások
szükségesek. A Magyar Köztársaság Kormánya 1996 õszén fogadta el a bírósági
reform koncepcióját. Ennek figyelembevételével külön törvény készült a bírósá-
gok szervezetérõl és igazgatásáról, az ítélõtáblák székhelyérõl, továbbá a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgá-
lati jogviszonyáról. A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló törvény ren-
delkezik a bírósági szervezetrõl, egységesebb, korszerûbb mûködési alapelveket
fogalmaz meg, összhangban a nemzetközi szerzõdésekben vállalt kötelezettsége-
inkkel is. A hatályos szabályozás szerinti háromszintû bírósági rendszer nem en-
ged kellõ mozgásteret az eljárásjogoknak a hatáskörök ésszerûbb telepítésére, a
jogorvoslati rendszer differenciált szabályozására. Az ügyek többségét jelenleg az
általános hatáskörû helyi bíróságok intézik, melynek bírái többségükben fiatalok,
kevés bírói gyakorlattal rendelkeznek, emiatt a bonyolultabb ténybeli és nehezebb
jogi megítélésû ügyeket kevésbé tudják idõszerûen intézni. A Legfelsõbb Bíróság
jelenlegi hatásköre és az ebbõl következõ munkaterhe nem teszi lehetõvé, hogy
maradéktalanul ellássa a bírósági jogalkalmazás egységének biztosításával kap-
csolatos alkotmányos feladatát. A büntetõeljárásban és a Polgári perrendtartás-
ban a hatáskörök újraszabályozásával összhangban szükséges a kizárólag jogor-
voslati fórumként mûködõ ítélõtáblák beiktatása a bírósági szervezetbe. A
bírósági szervezet négyszintûvé alakítása megfelel a magyar jogfejlõdés hagyo-
mányainak, és a fejlett nyugati államok bírósági rendszerében követett megoldá-
sokkal is harmonizál. A bírósági szervezetet illetõ legjelentõsebb változás tehát,
az 1949. októberig ítélõtábla néven mûködõ, majd 1950. december 31-ig felsõbí-
róságnak nevezett fellebbezési fórumok ismételt létrehozása. Az ítélõtáblák szá-
mát, székhelyét, illetékességi területét külön törvény állapítja meg. A törvény az
ítélkezés egységének biztosítása érdekében meghatározza a jogegységi eljárás
feltételeit, a jogegységi határozat meghozatalának módját, a határozat közzétételi
rendjét.”369

4.2.A bírósági fórumrendszer változása

A törvény úgy fogalmazott, hogy 1999. január 1.-tõl három ítélõtábla kezdi
meg mûködését Budapest, Szeged és Pécs székhellyel, majd 2003. január 1.-ig to-
vábbi két vidéki táblabíróság alakul Gyõrben és Debrecenben. A táblabíróságok
helyének meghatározásánál a közigazgatási területbeosztás csak abból a szem-
pontból játszott szerepet, hogy azok a megyeközpontú városok lettek erre a célra
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kijelölve, ahol egyébként megyei bíróságok is voltak. Ennek praktikus oka az
volt, hogy a táblabíróságok bíráit a megyei bíróságokról kívánták kiválasztani. Az
alkotmány szükséges módosításával és a megszületõ új törvénnyel a bírósági fó-
rumrendszer – illetve ezzel párhuzamosan az ügyészi szervezet – és az egyes bíró-
sági feladatok az alábbiaknak megfelelõen módosultak:

a)Helyi és munkaügyi bíróság
A helyi bíróság elsõ fokon jár el. (Polgári és büntetõ ügyekben a helyi bíróság

rendelkezik általános elsõ fokú hatáskörrel. A helyi bíróság a székhelytõl függõen
„kerületi bíróság” vagy „városi bíróság” elnevezéssel mûködik. A fõvárosban
hat összevont kerületi bíróság található A többi helyi bíróság 1994. óta kivétel
nélkül városi rangú településen mûködik, ami a bíróság elnevezésében is kifeje-
zésre jut. A helyi bíróságok száma jelenleg 111.) A munkaügyi bíróság elsõ fokon
jár el a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegû jogviszonyból származó pe-
rekben, valamint a törvény által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. Munkaügyi
bíróság mûködik a fõvárosban és a megyeszékhelyeken.

A helyi és a munkaügyi bíróságot az elnök vezeti. A helyi és a munkaügyi bíró-
ság nem jogi személy, azonban a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatá-
rozott körben polgári jogi jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A helyi
bíróságon meghatározott jellegû ügyek intézésére csoportok létesíthetõk.

b) Megyei bíróság
A bírósági hierarchia második szintjét a húsz megyei bíróság jelenti. Az egyes

megyei bíróságok illetékességi területe a megyékre, míg a velük azonos rangban
álló Fõvárosi Bíróságé Budapestre terjed ki. A megyei bíróság – a törvényben
meghatározott ügyekben – elsõ fokon jár el, és másodfokon elbírálja a helyi bíró-
ságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket. A megyei bíróságot az elnök
vezeti. A megyei bíróságon tanácsok, csoportok és büntetõ, polgári és gazdasági,
valamint közigazgatási kollégiumok mûködnek. A kollégiumok összevontan is mû-
ködhetnek. Törvény által meghatározott ügyekben elsõ fokon – a kijelölt megyei
bíróságokon és illetékességi területtel – katonai tanácsok járnak el.

c) Ítélõtábla
A törvénnyel létesített harmadik szintet az ítélõtáblák jelentik, melyek a külön

törvényben meghatározott székhelyeken és illetékességgel, az ott megjelölt idõ-
ponttól mûködnek. Az ítélõtábla elbírálja – törvényben meghatározott ügyekben –
a helyi vagy a megyei bíróság határozata ellen elõterjesztett jogorvoslatot, illetve
eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. Az ítélõtáblát az elnök vezeti. Az ítélõ-
tábla jogi személy. Az ítélõtáblán tanácsok, valamint büntetõ, polgári és közigaz-
gatási kollégiumok mûködnek.

A kijelölt megyei bíróságokon mûködõ katonai tanácsok által elsõ fokon elbí-
rált ügyekben az ítélõtábla katonai tanácsa jár el.
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d) Legfelsõbb Bíróság
A Magyar Köztársaság legfõbb bírói szerve a Legfelsõbb Bíróság. A Legfel-

sõbb Bíróságot az elnök vezeti. Az elnököt a köztársasági elnök javaslatára az Or-
szággyûlés választja, helyetteseit az elnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi
ki. A Legfelsõbb Bíróság jogi személy, székhelye Budapest.

A Legfelsõbb Bíróság
a) elbírálja – törvényben meghatározott ügyekben – a megyei bíróság vagy az

ítélõtábla határozata ellen elõterjesztett jogorvoslatot.
b) elbírálja a felülvizsgálati kérelmet,
c) a bíróságokra kötelezõ jogegységi határozatot hoz,
d) eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben.
A Legfelsõbb Bíróságon ítélkezõ és jogegységi tanácsok, valamint büntetõ,

polgári és közigazgatási kollégiumok mûködnek.370

Az új törvény a bíróságok ítélkezési gyakorlatának irányítására a korábbi elvi
irányítási rendszer helyébe a jogegységi eljárást vezeti be. Ezzel gyakorlatilag az
1949-ig mûködõ, s most visszaállított bírósági fórumrendszerhez igazodó foga-
lom került ismét bevezetésre. 371 A bírósági szervezet változtatásának egyik célja
éppen az volt, hogy a Legfelsõbb Bíróságnak a fellebbezések elbírálásához kap-
csolódó ítélkezési munkaterhe csökkenjen, és így maradéktalanul eleget tehessen
az ítélkezés egységének biztosításával kapcsolatos alkotmányos feladatának. Az
akkor hatályos Alkotmány 47. §-a, és a korábbi bírói szervezeti törvény szerint a
Legfelsõbb Bíróság elvi irányítást gyakorol az összes bíróság bírói mûködése és
ítélkezése felett. Az elvi irányítás eszköze a reform elõtt a szocialista igazságszol-
gáltatás idõszakában kialakult, a bíróságokra kötelezõ irányelv, kollégiumi állás-
foglalás, illetõleg az elvi döntés voltak, melyek az új törvény indoklása szerint
nem feleltek meg a jogállami követelményeknek. Ezek ugyanis nem konkrét
ítéletek kapcsán fogalmazódtak meg. Az új szabályozás ezért a konkrét ügyek
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egységénekbiztosítása a Legfelsõbb Bíróság feladata. A Legfelsõbb Bíróság feladatának ellá-
tása körében jogegységi határozatokat hoz, és elvi bírósági határozatokat tesz közzé. Ha az íté-
lõtábla, a megyei bíróság vagy a helyi bíróság tanácsa, illetõleg egyesbírája valamely elvi kér-
désben határozott és a határozata jogerõre emelkedett, köteles az elvi jelentõségû határozatot a
bíróság elnökének bemutatni. Jogegységi eljárásnak van helye, ha
a) a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdeké-
ben elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala szükséges,
b) a Legfelsõbb Bíróság valamely tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Legfelsõbb Bíróság
másik ítélkezõ tanácsának határozatától.
A Legfelsõbb Bíróságon büntetõ, polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási szakágú
jogegységi tanács mûködik. A jogegységi tanácsot az elnök, az elnökhelyettes, a kollégiumve-
zetõ vagy a kollégiumvezetõ-helyettes vezeti. A jogegységi tanács 5 tagból áll, tagjait a tanács
elnöke választja ki.



kapcsán felmerülõ kérdések kezelésére alakította ki a jogegységi eljárást, s az
annak eredményeként megszületõ jogegységi határozat intézményét. Ennek elle-
nére a korábbi elvi irányítás során megszületõ döntések továbbra is kötelezik a bí-
róságokat.

Azt, hogy az így kialakított bírósági szervezetrendszer mennyiben hatéko-
nyabb a korábbinál, néhány évig nem lehetett a tapasztalatokra hivatkozva lefoly-
tatni. Az 1998-as kormányváltás után az új kormány ugyanis költségvetési okokra
hivatkozva az ítélõtáblák mûködésének megkezdését az erre vonatkozó törvény
végrehajtásának felfüggesztésével leállította. Ezért az ítélõtáblák megalakításá-
nak már megkezdett munkálatai megszakadtak, és azok létrehozását bizonytalan
idõre elhalasztották. Késõbb, a kormány ezt az elképzelését az igazságszolgáltatás
nyomására úgy módosította, hogy a négyfokozatú rendszer bevezetésre kerül,
azonban csupán egyetlen ítélõtábla fogja mûködését megkezdeni Budapesten, és
az is csak 2003. január 1-tõl. Ezzel gyakorlatilag az 1997-es reform egyik lényegi
elemének az elakadásáról beszélhetünk. Így az a furcsa helyzet állt elõ, hogy bár
az alkotmányban és a bírói szervezeti törvényben szerepelt a táblabíróság, a való-
ságban a fórumrendszert tekintve minden maradt a régiben.

4.3. Az igazságszolgáltató hatalmi ág függetlenségének erõsítése

A szervezeti reform második fõ elemének megvalósulását az 1998-as kor-
mányváltás nem érintette, így a reform kapcsán hatályba lépett rendelkezések,
melyek a hatalmi ág teljes szervezeti függetlenségét megteremtették, egészen
2011-ig érintetlenül maradtak.

A volt szocialista országokban az igazságszolgáltató hatalom szervezeti füg-
getlenségének megteremtése és annak módja szinte mindenhol vitákat váltott
ki. Azonban akárcsak Nyugat-Európában, ezekben az országokban is változa-
tos megoldások alakultak ki attól függõen, hogy a hatalmi ág erõsítésére milyen
erõs nyomás volt érezhetõ az igazságszolgáltatás részérõl, és ezt a végrehajtó ha-
talom mennyiben akceptálta. A teljes körû bírói önigazgatás, ami a spanyol,
olasz, portugál rendszert jellemzi, Magyarország mellett Albániában, Bulgá-
riában, Macedóniában, Romániában, Horvátországban és Szlovéniában valósul
meg. Általánossá azonban inkább a vegyes rendszer válik, ahol a bírói önkor-
mányzati szervezetek a végrehajtó hatalommal közösen végzik az igazgatást
(Lengyelország, Észtország, Belorusszia, Szlovénia, Litvánia). Emellett néhány
országban megmaradt az igazgatás területén a kormány központi szerepe.372

A volt szocialista országok számára azért érzékeny kérdés ez, mert az egypárt-
rendszer idõszakában a szervezeti függetlenség még elvi szinten sem fért bele a
jogtudományi gondolkodásba. Az alkotmányban megtalálható függetlenségen
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pusztán az ítélkezõ bíró függetlenségét értették. 373 Ennek ellenére a szervezeti
függetlenség bizonyos elemei mégis léteztek. Sajátos kapcsolat alakult ki ugyanis
a Legfelsõbb Bíróság és az Országgyûlés, illetve az igazságügyi miniszter és az
egyéb bíróságok között. Bár formailag a Legfelsõbb Bíróság nem került az Or-
szággyûléshez képest alárendelt helyzetbe, gyakorlatilag egyfajta politikai függõ-
ség érvényesült. E bíróság elnökének rendszeres beszámolási kötelezettsége volt,
s hozzá interpellációt lehetett intézni. Ezek a sajátos, jogállamisággal nehezen
összeegyeztethetõ elvárások az 1989-es alkotmánymódosítások kapcsán szûnnek
meg, amikortól a Legfelsõbb Bíróság elnökét megválasztásán kívül más kapcsolat
nem fûzi az Országgyûléshez. A többi bíróság tekintetében az igazgatási feladato-
kat a kormány, pontosabban az igazságügyi miniszter végezte, amely tevékenység
két részbõl állt. Egyrészt a bírósági elnökökkel közösen végzett igazságügyi igaz-
gatásból, másrészt az ún. „általános mûködés” feletti felügyeletbõl. Az elõbbi a
bíróságok mûködéséhez szükséges személyi és dologi feltételek biztosítása volt,
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373 A szervezeti függõség kiterjedtségérõl Fleck Zoltán, a szocializmus idõszakának igazságszol-
gáltatásáról szóló monográfiájában részletesen ír. (FLECK Zoltán: Jogszolgáltató mechaniz-
musok az államszocializmusban. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001, 109–150.) A függõség több
szinten is kimutatható volt. Az igazságügyi miniszter igen széles jogosítványokkal rendelke-
zett a bíróságok vonatkozásában. Az igazgatási feladatokon túl az ítélkezés érdemi részét ille-
tõen is befolyása volt. Ez mindenekelõtt az Igazságügyi Minisztérium bírósági osztályának el-
lenõrzõ tevékenységét jelentette, mely egy-egy megye ítélkezési gyakorlatának, vagy egy-egy
jogterület állapotának rendszeres felülvizsgálatát foglalta magában. E vizsgálatok eredménye-
it publikálták az ún. módszertani füzetek formájában, melyek dogmatikai szempontból a bírák
ítélkezési tevékenységét befolyásolták. A minisztériumban a különbözõ jogterületekre
szakosodó tisztviselõk felkészültsége a legtöbbször meghaladta a bírák tudását, s így befolyá-
suk szakmai alapon is érzékelhetõ volt. Ugyancsak a minisztérium érvényesítette a párt politi-
káját a vezetõ posztok betöltésénél. A fõszabály az volt, hogy minél magasabb posztról van
szó, annál erõteljesebben szerepet kap a kiválasztásnál a politikai szempont. Megyei vezetõ
párttagság nélkül senki sem lehetett, de városi elnökhelyettes már igen. Ez a követelmény
összefüggött azzal, hogy a megyei bírósági elnökség bizalmi poszt volt, melyhez szinte termé-
szetesen kapcsolódott a megyei pártbizottsági tagság. Nem volt ritka a pártba való beléptetés
erõltetése sem, ám a sikertelen kísérletet nem követte semmilyen retorzió, legfeljebb az illetõ-
bõl nem lett megyei elnök. A lojalitás és a szakmai szempontok keveredése a Kádár-korszak
igazságszolgáltatásának sajátos jellemvonása. A szakmai kiválóság sok esetben pótolta a párt-
tagságot, ugyanakkor a feltétlen párthûség helyettesíthette a felkészültséget. A minisztérium
szakmai irányító munkája a bírák minõsítése kapcsán is megjelent. A minisztériumi irányító
akarat a megyei elnökökön keresztül jutott el a bíróságokra, akik a hatalom képviselete mellett
gyakran egy sajátos politikai szûrõ szerepet töltöttek be a külsõ befolyásolásikísérletekkel
szemben. A bíróság, mint szervezet irányításának másik eszköze a Legfelsõbb Bíróság volt,
mely a hatalom jogpolitikájának a minisztérium mellett a másik legfontosabb közvetítõje lett.
E testület nyilvánvalóan jelentõs jogalkotói hatalommal volt felruházva, s a jogpolitikai célok
érvényesítésére, az ítélkezési gyakorlat befolyásolására, akár mint fellebbviteli fórum, akár
mint az elvi irányítással megbízott bíróság, számos eszközzel rendelkezett. Márpedig a politi-
kai megbízhatóság ittvolt a leginkább érzékelhetõ, s ez még akkor is igaz, ha jónéhány olyan
kivételrõl van tudomásunk, amikor valakibõl kizárólag szakmai kvalitásai miatt lett Legfel-
sõbb bírósági bíró.



míg a második a kormány igazságügyi politikájának érvényesítését takarta. Tulaj-
donképpen a bírói függetlenség sérelmét e második feladat jelentette, amikor az
ítélkezés irányát kormányzati szempontból befolyásolni lehetett. Errõl a jogról
azonban Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter még 1989-ben önként lemondott.
Emiatt és az alkotmány módosítása miatt gyakorlatilag a bíróságok igazgatása te-
kintetében egy olyan „vegyes” megoldás körvonalazódott, ami egyes nyugat-eu-
rópai országokban is mûködik. Ezt a folyamatot a bírói önkormányzati szervek
szerepének növelése, illetve az igazságügyi miniszter igazgatási jogainak korláto-
zása erõsítette 1991-ben.374 A szocialista idõszakhoz képest jelentõs elõrelépést
jelentett a bírói testületek375 létrehozása, melyek a bírák önkormányzati szerve-
ként befolyást gyakorolhattak a bíróságokat érintõ kormányzati kérdésekre. A
legfontosabb kérdésekben ettõl kezdve a bírói tanácsok egyetértése nélkül nem
születhetett döntés. Ami miatt azonban ismét napirendre került az igazgatás prob-
lémája, az a Balsai vezette minisztérium idején, 1992-ben botrányt kavaró kineve-
zési gyakorlat volt. A miniszter által a bírói testületek akarata ellenére kinevezett
vezetõ bírák ügye rámutatott arra, hogy a vegyes rendszer csak az önmegtartózta-
tás politikai kultúrája mellett mûködhet a bírák megelégedésére. Márpedig ön-
megtartóztatást gyakorolni, s mellette rendszerváltó szándékokat érvényesíteni az
igazságszolgáltatásban igen nehéz egyszerre. Ezért egyre sûrûbben jelentek meg
olyan írások, melyek az igazságszolgáltatás teljes szervezeti függetlenedését kö-
vetelték.

Eközben több beadvány is érkezett az alkotmánybírósághoz, hogy ítélje meg,
vajon az akkori állapot, elsõsorban a kinevezések módját illetõen alkotmányosnak
tekinthetõ-e? Az alkotmánybíróság 1993-ban több beadványt egyesítve hozott
egy határozatot, melyben a hatályos szabályozást többségi véleménnyel alkotmá-
nyosnak találta. Az indokolás azonban meglehetõsen ellentmondásosra sikere-
dett, ráadásul a különvélemények, melyek alkotmányellenesnek ítélték a szabá-
lyozás több pontját, a bírósági szervezeti reformot követelõk törekvéseit
támasztották alá.376 Az 1997-es reform során ezek a törekvések célba értek, és so-
kak meglepetésére az új törvénnyel a minisztériumot az összes jogosítványától
megfosztották. Bár egyesek ezt a bíróságok magukra hagyásaként értékelték,377

megalapozottabbnak tûnik az a vélekedés, hogy a javaslatot kidolgozó miniszter a
bírói testületek követelését fogadta el.378 Ezzel gyakorlatilag az igazságszolgálta-
tás több mint száz éves kormányzati igazgatását követõen a hatalmi ág teljes szer-
vezeti függetlenséget nyert. A miniszter az alábbiakkal indokolta ezt a gyökeres
változtatást:
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375 Megyei összbírói értekezlet, kollégium, megyei bírói tanács, Országos Bírói Tanács
376 38/1993. (VI.13.) AB határozat
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„A bíróságok igazgatása a hatályos szabályozás szerint részben külsõ igazga-
tás, mivel abban a végrehajtó hatalom képviselõje – az igazságügyi miniszter – a
részére biztosított jogkörök (vezetõk kinevezése, fegyelmi eljárás kezdeményezé-
se, a bíróságok mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása
stb.) gyakorlásával vesz részt. A külsõ igazgatást ellensúlyozza a bírák által vá-
lasztott bírói testületek mûködése. Az elmúlt években a külsõ igazgatásban (a me-
gyei bírósági elnökök kinevezése kérdésében, költségvetési kérdésekben), de ma-
gában a bírói testületek mûködésében is zavarok mutatkoztak. Az
Alkotmánybíróság több határozatában – így az 53/1991. (X. 31.) AB határozat, a
38/1993. (VI. 11.) AB határozat, továbbá a 28/1995. (V. 19.) AB határozat stb. –
foglalkozott a bíróság mint önálló hatalmi ág és a végrehajtó hatalom viszonyá-
val, illetve a bíróságokra vonatkozó szabályozás alkotmányossági kérdéseivel. Az
Alkotmánybíróság határozatai ugyan nem állapították meg a hatályos szabályo-
zás alkotmányellenességét, azonban a különvéleményekben lényegében megfo-
galmazásra került az, hogy megnyugtató megoldást a bíróság függetlenségét kife-
jezõ szervezeti autonómia és önkormányzat jelentené.

A törvény mindezekre figyelemmel a bírósági szervezetet mint a végrehajtó ha-
talomtól elkülönült egységes szervezetet határozza meg, és a bírói függetlenség
alapvetõ biztosítékaként a bíróságok igazgatásának olyan rendszerét alakítja ki,
amely a politikailag semleges bírói hatalmat elkülöníti a törvényhozó és a végre-
hajtó hatalomtól. …A bírósági szervezet említett változásai következtében várha-
tó, hogy a bíróságok megújult szervezetében – a reform más területeinek megvaló-
sulásával együtt – alkalmassá válik az igazságszolgáltatás, hogy a következõ
évtizedekben elláthassa megnövekedett feladatait, különös tekintettel az Európai
Unióhoz csatlakozás miatt megnövekedett követelményekre is.”379

A törvény meghatározása szerint Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a
bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazga-
tásának központi feladatait, és felügyeletet gyakorol az ítélõtábla, illetve a megyei
bíróság elnökének igazgatási tevékenysége felett. Az OIT létszáma 15 fõ. Bár ko-
rábban különbözõ vélemények hangzottak el a tagok összetételét illetõen, a mi-
niszter végül a bírói többségû, de más hatalmi ágat is képviselõ testület mellett
foglalt állást. A bírák jelentõs része támogatta a csak bírákból álló testületet, ám a
Legfelsõbb Bíróság elnöke a miniszterrel egyetértve a vegyes összetételû, bírói
többségû tanács mellett foglalt állást. Érvelése szerint a csak bírókból álló tanács a
korporativizmus veszélyén túl az érdekérvényesítési képesség csökkenését is ma-
gában rejtheti.380 Ennek megfelelõen 9 bíró, az igazságügy- miniszter, a legfõbb
ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, az Országgyûlés Alkotmány- és Igaz-
ságügyi Bizottsága, valamint Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága által kijelölt
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egy-egy országgyûlési képviselõ alkotja a Tanácsot, az elnöki pozíciót pedig a
Legfelsõbb Bíróság elnöke tölti be.

A feladatokat tekintve megállapítható, hogy az OIT a minisztérium minden
korábbi igazgatási feladatát átvette, ám emellett olyan belsõ igazgatási jogosítvá-
nyokat is kapott, melyeket egyetlen kormányzati szerv sem gyakorolt, és jogál-
lamban nem is gyakorolhatna.

Az OIT munkáját megalakulásától egészen megszûnéséig éles kritikai hangok
mellett végezte. Kritikát nem csupán a bírák, vagy a jogtudomány képviselõi fo-
galmaztak meg, hanem gyakran politikusok is. Az 1998-as választásokat követõ-
en az igazságügy- miniszter több megnyilatkozása mutatja, hogy a végrehajtó ha-
talom, az új rendszerben rejlõ korlátokat érzékelni kezdte. Egy, a bûnözéssel
szembeni kemény harcot hirdetõ kormány sokszor tehetetlenül szemléli az igaz-
ságszolgáltatás önmozgását, amelyre hatni csak közvetve tud. (Az OIT elnöke egy
ízben igen élesen reagált Dávid Ibolya miniszter lassúságot ostorozó nyilatkozatá-
ra). Figyelembe véve a tanács összetételére vonatkozó francia, vagy portugál vitá-
kat, tudható, hogy nincs olyan megoldás, ami osztatlan elismerést élvezne. Ami
biztosan állítható, hogy a Tanács léte a magyar bírói kar lehetõségeit és egyben fe-
lelõsségvállalását növelte, és egy több évtizedes függetlenedési törekvésre próbált
pontot tenni. Az e feletti örömöt az elnök alakuló ülésen elhangzott szavai jól ér-
zékeltették: „Ha a mai napot történelmi jelentõségûnek nevezném, azt inkább a
megilletõdöttség, a régen várt pillanat keltette feszültség és az embernek a közhe-
lyek alkalmazása iránti, alig titkolható hajlama mondatná velem. Szeretnék mér-
téktartóbb lenni, de kevesebbet így sem mondhatok: az Országos Igazságszolgál-
tatási Tanács megalakulása a magyar jogtörténetben egyedülálló, s reményeim
szerint az alkotmányos jogállam teljes kiépítése folyamatában is igen fontos ese-
mény.”381

5.Reformtól reformig (1998 –2011)

Az 1998-as választásokon gyõzelmet arató jobboldal vezetõ erejét jelentõ
Fidesz-MPP a kormányzás kezdeti idõszakában nyilvánvalóvá tette, hogy szá-
mos, a szocialisták által megkezdett nagy beruházás, és reformintézkedés befeje-
zését meg kívánja akadályozni. Jóllehet a koalíció legkisebb pártját jelentõ MDF
– mely 90-ben a jobboldal gerincét alkotta – szerezte meg az igazságügy miniszte-
ri posztot, a kormányfõ befolyása ezen a területen is érezhetõ volt. A sajtó hama-
rosan a Legfelsõbb Bíróság elnöke és a kormányfõ közötti személyes konfliktus-
ról beszélt, amit a kölcsönösen kemény nyilatkozatok alá is támasztottak. Jóllehet
a szocialisták által kidolgozott és a törvényhozás által elfogadott szervezeti re-
form elõkészületei javában tartottak, hamarosan kiderült, hogy a kormány e refor-
mokat pénzügyi okokra hivatkozva le kívánja állítani. A leállítás tulajdonképpen
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a reform egyik legfontosabb elemét, a bíróság újabb szintjének kialakítását érin-
tette, mely a bíróságokat sújtó ügyteher csökkenését, egyúttal a jogorvoslati rend-
szer átalakítását jelenthette volna. A reform egyes elemeinek megsemmisítéséhez
az alkotmány módosítására is szükség volt. Az új kormány, miután ennek megvál-
toztatására erejénél fogva nem volt képes, csupán a táblabíróságok bevezetésének
elhalasztásáról beszélt. Köztudott volt azonban a kormány részérõl fennálló kon-
cepcionális különbség is, ami a szocialista kormányzat igazságszolgáltatást érintõ
törekvéseivel szemben állt. Ez pedig nem az elhalasztás, hanem a táblabíróságok
felállításának teljes elvetését vetítette elõre. Jóllehet az igazságszolgáltatáson be-
lül nagy felháborodást váltott ki a reformcsomag ezen elemének „elhalasztá-
sa”,382 a kormány ragaszkodott a folyamat leállításához. (Az 1998. évi LXXI. tör-
vény 1999. január hó 1. napjával hatályon kívül helyezte az ítélõtáblák székhely-
ének és illetékességi területének megállapításáról szóló 1997. évi LXIX. törvényt,
így a már kinevezett vezetõk megbízását visszavonták.)

A táblabíróságok tényleges felállítására így csak a jobboldali kormány veresé-
gét követõen, az Mszp-Szdsz koalíció megalakulása után kerülhetett sor. Az ítélõ-
táblák és a fellebbviteli fõügyészségek székhelyének és illetékességi területének
megállapításáról szóló 2002. évi XXII. törvény 1.§-ának (1) bekezdése értelmé-
ben a bírósági szervezet részeként a fõvárosban, Szegeden és Pécsett 2003. január
1. napjával alakultak meg az ítélõtáblák, melyek 2003. július 1. napjától megkezd-
ték mûködésüket. A törvény 1.§-ának (4) bekezdése 2004. július 1-jei hatállyal to-
vábbi két ítélõtábla, a Debreceni és a Gyõri Ítélõtábla felállítását is elrendelte, me-
lyek – 55 évi kényszerszünet után – 2005. január 1. napján kezdhették meg
mûködésüket.

A 97-es reform két legfontosabb eleme ezzel gyakorlatilag megvalósult. Az
Igazságszolgáltatási Tanács mûködése ekkorra már nagyjából stabilizálódott, és
az igazgatással kapcsolatos keretek, a mûködési mechanizmus sajátosságai a bírói
szervezeten belül ismertté váltak.

Míg a 98 és 2002 közötti kormány szándéka miatt késedelmet szenvedett tábla-
bírósági rendszer a 2010-es kormányváltás után háborítatlanul mûködött és mû-
ködik tovább, az 1997-es reform másik lába nem maradt érintetlenül. Az igazság-
szolgáltatás külsõ igazgatásának átalakításához látszólag megfelelõ helyzetet
teremtett az, hogy az OIT mûködését szinte folyamatos külsõ és belsõ szakmai
kritika érte. A bírálatok megfogalmazóinak helyzete, sajátos szempontjai egészen
eltérõ kritikai észrevételeket indukáltak. Nyilvánvaló, hogy a problémákat más-
ban látta egy városi bíró, egy igazgatási feladatokat ellátó megyei bírósági elnök,
vagy egy egyetemi tanár. Míg egy városi bíró pl. az ítélkezést támogató adminiszt-
ratív személyzet hiányát, vagy a bírósági épületek állapotát rótta az OIT szemére,
addig a megyei bírósági elnökök inkább az OIT hivatalának mûködési problémáit
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hangsúlyozták. 2002-ben a megyei bírósági elnökök konkrét ajánlásokkal is elõ-
álltak a kialakult rendszer javítása érdekében.

Míg a megyei elnökök saját igazgatási jogköreik csorbulását, addig külsõ
elemzõk éppen a korporativizmus veszélyét, vagy a megyei bírósági elnökök
túlhatalmát feszegették. A legátfogóbb elemzését ennek az idõszaknak Fleck Zol-
tán monográfiája és az általa szerkesztett tanulmánykötete adja, melyben az általa
vezetett kutatócsoport a bírósági szervezetrendszer mûködési anomáliáinak rész-
letes elemzését végezte el.383

Bármilyen oldalról közelítettek is a bírálók, elért eredményükben azonosak
voltak. Alapjául szolgálhattak egy gyökeres reformnak, amire a kritikát megfo-
galmazók álmukban sem gondoltak. Fleck reményei egyelõre nem látszanak meg-
valósulni, hiszen fent jelzett könyvében így fogalmazott: „Tíz év múlva remélhe-
tõleg egy olyan bírói hatalom fogja ügyeinket rendezni, amely szervezetileg
kívülrõl megtévesztõen hasonlít a jelenlegire. A mélyben, néhány részletében
azonban olyan változások eredményeit mutatja, amelyek kiterjesztik a bírói füg-
getlenség érvényesülését, megteremtik a felelõs jogalkalmazót, átláthatóvá, ellen-
õrizhetõvé teszik a szervezet mûködését, és ezzel javítanak a hatékonyságon
is.”384 Márpedig 2011-ben olyan szervezeti újításokra vállalkozott a jogalkotó,
mely nem nevezhetõ finomhangolásnak, hanem éppen a korábbi struktúra radiká-
lis lebontásának, átalakításának.

6. Reform a 2/3-os többség árnyékában (2010-)

Jóllehet kezdetben csupán a Tanács összetételének, mûködési módjának átala-
kításáról szóltak a sajtóhírek, a kormányváltást követõen viszonylag gyorsan vilá-
gossá vált, hogy a kormány az alkotmányozási folyamat részeként az igazságszol-
gáltatás szervezeti keretének jelentõs átalakítására készül.

Az Alaptörvény megszületésével, és a 2011. évi CLXI. törvénnyel egy teljesen
új struktúra váltotta fel az Országos Igazságszolgáltatási Tanács mûködését. Az
igazságszolgáltatás központi igazgatási feladatait ezek alapján az Országos Bírói
Hivatal, annak különösen jelentõs hatalmi jogosítványokat élvezõ elnöke, illetve
a Hivatal ellenõrzõ szerveként mûködõ Országos Bírói Tanács látja el.

Sokan kritizálták korábban az OIT és annak hivatala között érzékelhetõ mûkö-
dési zavarokat. A 2011-es reform e problémát látszólag egy szerepcserével kíván-
ta megoldani. Létrejött egy alapvetõ igazgatási jogkörökkel felruházott, egysze-
mélyi vezetésû hivatal, és egy bírákból álló, szegényes jogkörökkel rendelkezõ
bírói ellenõrzõ testület, melynek érdemi beleszólása a tényleges döntésekbe erõ-
sen korlátozott. A Hivatal elnökének pozíciója a 2/3-os országgyûlési felhatalma-
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zás, és a rendkívül hosszú idejû hivatali funkció (9 év) miatt látványosan erõsebb
az Országos Bírói Tanácshoz, annak tagjaihoz,385 vagy annak félévente rotálódó
elnökeihez képest. Az új rendszer vegytisztán nézve megfelelt az európai igazga-
tási trendeknek annyiban, hogy a hatalmi ágak elválasztásának eleget téve, a bíró-
ságok igazgatását a bírák kezébe helyezte. Még túl is ment az igazságszolgáltatási
tanácsok összetételének tekintetében azon az elváráson, hogy lehetõleg e testület-
ben többséget élvezzenek a bírák, hiszen más hatalmi ágak (és jogászrendek) kép-
viselettel sem rendelkeznek az új intézményekben. Az új struktúra azonnali beve-
zetése, és a politikai környezet ismerete miatt azonban sokakban az
igazságszolgáltatás szervezeti függetlenségének erõsítése helyett éppen egy poli-
tikai függõség kialakításának veszélye rémlett fel.

Míg a kormány a reformot a bírósági eljárások gyorsítási szükségességével, és
a hatékonyság növelésével indokolta, az ellenzék a bírói függetlenség megszûné-
sérõl, vagy jelentõs sérelmérõl beszélt, azt állítván, hogy a 2/3-os kormánytöbb-
séggel, az ellenzék jóváhagyása nélkül keresztülvert reform kifejezett célja egy
kormány közeli elnök hatalmának bebiztosítása volt, aki a bírói kinevezések, elõ-
léptetések és más igazgatási jogosítványok birtoklásán keresztül hosszabb távon a
bírák autonóm döntéseit is képes lesz befolyásolni. Ezen érvelés alátámasztására
az Alaptörvény azon rendelkezését citálták, mely abban az esetben is a már kine-
vezett elnököt tartaná pozíciójában, ha a 9 év lejártával az Országgyûlésben nem
sikerül egy következõ jelöltnek a kinevezéshez szükséges 2/3-os többséget meg-
szereznie. 386

Az új struktúrával kapcsolatos polémia nem maradt határon belül, és a magyar-
országi alkotmányozással, az új médiaszabályozással együtt a nemzetközi sajtó
élénk érdeklõdését váltotta ki. A hivatali mandátumának lejárta elõtt menesztett
Legfelsõbb Bírósági elnök ügye, és a bírák korai nyugdíjazásának problémája to-
vább növelte ezt az érdeklõdést, és járult hozzá egy bírói függetlenségre vonatko-
zó szakmai vitához. Magyar igazságszolgáltatási reform ilyen nemzetközi figyel-
met még sohasem kapott.

Miközben számos külföldi alkotmányjogász és publicista siratta el a magyar
bírói függetlenséget, a kormány hisztériakeltésrõl beszélt,387 és azzal védekezett,
hogy a bíróságok továbbra is függetlenek, és nincsenek a kormány alá rendelve.

Átfogó véleményt fejtett ki e kérdésben az Európa Tanács alkotmányjogászok-
ból álló testülete, a Velencei Bizottság, mely szerint a bírói függetlenség szem-
pontjából szerencsésebb lett volna a korábbi rendszer apróbb módosítása, mint új-
jal történõ felváltása, mely a bírói függetlenséget kevésbé képes a korábbinál
garantálni. Az új rendszerben véleményük szerint egyetlen személynek az európai
gyakorlathoz képest szokatlanul széles jogkörei vannak, miközben a bírói önkor-
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mányzatiság háttérbe szorul. Kifogásolták az elnök azon jogát, hogy ügyeket tet-
szése szerint egyik bíróságról a másikra helyezhet, ami a törvényes bíróhoz való
jog elvét sérti. A bizottság szerint az OBH elnökének hatáskörei pontatlanul, csu-
pán körülírva kerültek meghatározásra, ami az elnök mozgásterét növeli, ugyan-
akkor az elnök ellenõrzésére vonatkozó parlamenti és szervezetrendszeren belüli
jogosítványok igen gyengék. Az elnök ellenõrzését célzó testület (OBT) összeté-
tele problémás, hiszen más jogászi hivatásrendek képviselete nem biztosított. Ám
ennél is fontosabb, hogy a bírói igazgatás szempontjából fontos jogosítványok
egyikével sem rendelkezik a testület, ezért szerepe igen csekély.

A magyar törvényhozás, mindenekelõtt a Velencei Bizottság javaslatai nyo-
mán számos ponton módosított az igazságszolgáltatás szervezetét érintõ törvényi
szabályozáson. Ezek közül legfontosabbnak az OBH elnökének megbízatásával
és hatásköreivel kapcsolatos módosítások számítanak, akinek széles jogköreit
korlátozták, és tevékenységét erõsebb törvényhozási és szakmai kontroll alá he-
lyezték. A módosítás hatására például az általa alkotott szabályzatok az Alkot-
mánybíróság által vizsgálhatók, illetve fegyelmi kezdeményezési jogköre csupán
azon bírák vonatkozásában maradt meg, akik kinevezési jogkörébe tartoznak.
Több korábbi jogköre átkerült az OBT-hez, illetve megmaradó jogkörei esetén is
döntéséhez az OBT jóváhagyását kell megszereznie.

A módosítások ellenére továbbra is érzékelhetõk fenntartások nemzetközi szer-
vezetek részérõl. A Velencei bizottsághoz hasonlóan kritikus véleményt fogalma-
zott meg e tárgykörben a Nemzetközi Ügyvédi Kamara Emberi Jogi intézete 2012
szeptemberében, melyben a Legfelsõbb Bíróság elnökének hivatalából való elmoz-
dításától kezdve, az ellenzék reformfolyamatból történõ kirekesztésén át a bírák ko-
rai nyugdíjazásán keresztül az alkotmánybíróság jogköreinek korlátozásáig (pl.
actio popularis eltörlése) számos ponton támadja a reformfolyamatot.388

A reformfolyamatot pártolók értetlenségét talán egy olvasói komment tükrözi
leginkább, ami egy magyar igazságszolgáltatási reformot röviden bemutató írás
után található.389 („…és ki nevezte ki a Velencei Bizottságot? Mitõl érzik a tagjai
magukat feljogosítva arra, hogy véleményt mondjanak egy olyan alkotmányról,
amit egy választott kormányzat szerkesztett? …a kommunista rezsim alatt kine-
vezett bírákat le kell cserélni elõítéletességük miatt. Ezt egy demokratikusan meg-
választott kormányzat hajtja végre. Miért probléma ez?)

Amint az alkotmányozás egész folyamatát, így azon belül az igazságszolgálta-
tás rendszerváltás utáni második legjelentõsebb reformját sem alapozta meg a
kormányzó és ellenzéki pártok konszenzusa, ami a kormányzati törekvéseket a
sarkalatos törvény 2/3-os parlamenti többséget megkövetelõ jellege ellenére is
idõlegessé teheti, hiszen az ellenzéki erõk az „eredeti állapot” visszaállítását ezen
a területen is zászlójukra tûzték.
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FÜGGELÉK

THE BANGALORE PRINCIPLES
OF JUDICIAL CONDUCT

2002

(The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001
adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity,

as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices
held at the Peace Palace, The Hague, November 25–26, 2002)2

Preamble

WHEREAS the Universal Declaration of Human Rights recognizes as fundamental the
principle that everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an inde-
pendent and impartial tribunal, in the determination of rights and obligations and of any
criminal charge.

WHEREAS the International Covenant on Civil and Political Rights guarantees that all
persons shall be equal before the courts, and that in the determination of any criminal
charge or of rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled, without un-
due delay, to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal
established by law.

WHEREAS the foregoing fundamental principles and rights are also recognized or re-
flected in regional human rights instruments, in domestic constitutional, statutory and
common law, and in judicial conventions and traditions.

WHEREAS the importance of a competent, independent and impartial judiciary to the
protection of human rights is given emphasis by the fact that the implementation of all the
other rights ultimately depends upon the proper administration of justice.

WHEREAS a competent, independent and impartial judiciary is likewise essential if the
courts are to fulfil their role in upholding constitutionalism and the rule of law.

WHEREAS public confidence in the judicial system and in the moral authority and integ-
rity of the judiciary is of the utmost importance in a modern democratic society.

WHEREAS it is essential that judges, individually and collectively, respect and honour ju-
dicial office as a public trust and strive to enhance and maintain confidence in the judicial
system.
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WHEREAS the primary responsibility for the promotion and maintenance of high stan-
dards of judicial conduct lies with the judiciary in each country.

AND WHEREAS the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judi-
ciary are designed to secure and promote the independence of the judiciary, and are ad-
dressed primarily to States.

THE FOLLOWING PRINCIPLES are intended to establish standards for ethical conduct
of judges. They are designed to provide guidance to judges and to afford the judiciary a
framework for regulating judicial conduct. They are also intended to assist members of the
executive and the legislature, and lawyers and the public in general, to better understand
and support the judiciary. These principles presuppose that judges are accountable for
their conduct to appropriate institutions established to maintain judicial standards, which
are themselves independent and impartial, and are intended to supplement and not to dero-
gate from existing rules of law and conduct which bind the judge.

Value 1:
INDEPENDENCE

Principle:

Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a
fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its
individual and institutional aspects.

Application:

1.1 A judge shall exercise the judicial function independently on the basis of the
judge’s assessment of the facts and in accordance with a conscientious understand-
ing of the law, free of any extraneous influences, inducements, pressures, threats or
interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason.

1.2 A judge shall be independent in relation to society in general and in relation to the
particular parties to a dispute which the judge has to adjudicate.

1.3 A judge shall not only be free from inappropriate connections with, and influence
by, the executive and legislative branches of government, but must also appear to a
reasonable observer to be free therefrom.

1.4 In performing judicial duties, a judge shall be independent of judicial colleagues in
respect of decisions which the judge is obliged to make independently.

1.5 A judge shall encourage and uphold safeguards for the discharge of judicial duties
in order to maintain and enhance the institutional and operational independence of
the judiciary.

1.6 A judge shall exhibit and promote high standards of judicial conduct in order to
reinforce public confidence in the judiciary which is fundamental to the
maintenance of judicial independence.
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Value 2:
IMPARTIALITY

Principle:

Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to
the decision itself but also to the process by which the decision is made.

Application:

2.1 A judge shall perform his or her judicial duties without favour, bias or prejudice.

2.2 A judge shall ensure that his or her conduct, both in and out of court, maintains and
enhances the confidence of the public, the legal profession and litigants in the
impartiality of the judge and of the judiciary.

2.3 A judge shall, so far as is reasonable, so conduct himself or herself as to minimise
the occasions on which it will be necessary for the judge to be disqualified from
hearing or deciding cases.

2.4 A judge shall not knowingly, while a proceeding is before, or could come before,
the judge, make any comment that might reasonably be expected to affect the out-
come of such proceeding or impair the manifest fairness of the process. Nor shall
the judge make any comment in public or otherwise that might affect the fair trial of
any person or issue.

2.5 A judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in
which the judge is unable to decide the matter impartially or in which it may appear
to a reasonable observer that the judge is unable to decide the matter impartially.
Such proceedings include, but are not limited to, instances where
2.5.1 the judge has actual bias or prejudice concerning a party or personal knowl-

edge of disputed evidentiary facts concerning the proceedings;
2.5.2 the judge previously served as a lawyer or was a material witness in the mat-

ter in controversy; or
2.5.3 the judge, or a member of the judge’s family, has an economic interest in the

outcome of the matter in controversy: Provided that disqualification of a
judge shall not be required if no other tribunal can be constituted to deal
with the case or, because of urgent circumstances, failure to act could lead
to a serious miscarriage of justice.

Value 3:
INTEGRITY

Principle:

Integrity is essential to the proper discharge of the judicial office.
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Application:

3.1 A judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a rea-
sonable observer.

3.2 The behaviour and conduct of a judge must reaffirm the people’s faith in the integrity
of the judiciary. Justice must not merely be done but must also be seen to be done.

Value 4:
PROPRIETY

Principle:

Propriety, and the appearance of propriety, are essential to the performance
of all of the activities of a judge.

Application:

4.1 A judge shall avoid impropriety and the appearance of impropriety in all of the
judge’s activities.

4.2 As a subject of constant public scrutiny, a judge must accept personal restrictions
that might be viewed as burdensome by the ordinary citizen and should do so freely
and willingly. In particular, a judge shall conduct himself or herself in a way that is
consistent with the dignity of the judicial office.

4.3 A judge shall, in his or her personal relations with individual members of the legal
profession who practise regularly in the judge’s court, avoid situations which might
reasonably give rise to the suspicion or appearance of favouritism or partiality.

4.4 A judge shall not participate in the determination of a case in which any member of
the judge’s family represents a litigant or is associated in any manner with the case.

4.5 A judge shall not allow the use of the judge’s residence by a member of the legal
profession to receive clients or other members of the legal profession.

4.6 A judge, like any other citizen, is entitled to freedom of expression, belief, associa-
tion and assembly, but in exercising such rights, a judge shall always conduct him-
self or herself in such a manner as to preserve the dignity of the judicial office and
the impartiality and independence of the judiciary.

4.7 A judge shall inform himself or herself about the judge’s personal and fiduciary
financial interests and shall make reasonable efforts to be informed about the
financial interests of members of the judge’s family.

4.8 A judge shall not allow the judge’s family, social or other relationships improperly
to influence the judge’s judicial conduct and judgment as a judge.

4.9 A judge shall not use or lend the prestige of the judicial office to advance the pri-
vate interests of the judge, a member of the judge’s family or of anyone else, nor
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shall a judge convey or permit others to convey the impression that anyone is in a
special position improperly to influence the judge in the performance of judicial
duties.

4.10 Confidential information acquired by a judge in the judge’s judicial capacity shall
not be used or disclosed by the judge for any other purpose not related to the
judge’s judicial duties.

4.11 Subject to the proper performance of judicial duties, a judge may:
4.11.1 write, lecture, teach and participate in activities concerning the law, the le-

gal system, the administration of justice or related matters;
4.11.2 appear at a public hearing before an official body concerned with matters

relating to the law, the legal system, the administration of justice or related
matters;

4.11.3 serve as a member of an official body, or other government commission,
committee or advisory body, if such membership is not inconsistent with
the perceived impartiality and political neutrality of a judge; or

4.11.4 engage in other activities if such activities do not detract from the dignity of
the judicial office or otherwise interfere with the performance of judicial
duties.

4.12 A judge shall not practise law whilst the holder of judicial office.

4.13 A judge may form or join associations of judges or participate in other organisa-
tions representing the interests of judges.

4.14 A judge and members of the judge’s family, shall neither ask for, nor accept, any
gift, bequest, loan or favour in relation to anything done or to be done or omitted to
be done by the judge in connection with the performance of judicial duties.

4.15 A judge shall not knowingly permit court staff or others subject to the judge’s influ-
ence, direction or authority, to ask for, or accept, any gift, bequest, loan or favour in
relation to anything done or to be done or omitted to be done in connection with his
or her duties or functions.

4.16 Subject to law and to any legal requirements of public disclosure, a judge may re-
ceive a token gift, award or benefit as appropriate to the occasion on which it is
made provided that such gift, award or benefit might not reasonably be perceived
as intended to influence the judge in the performance of judicial duties or otherwise
give rise to an appearance of partiality.
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Value 5:
EQUALITY

Principle:

Ensuring equality of treatment to all before the courts is essential to the due
performance of the judicial office.

Application:

5.1 A judge shall be aware of, and understand, diversity in society and differences aris-
ing from various sources, including but not limited to race, colour, sex, religion, na-
tional origin, caste, disability, age, marital status, sexual orientation, social and
economic status and other like causes (“irrelevant grounds”).

5.2 A judge shall not, in the performance of judicial duties, by words or conduct, mani-
fest bias or prejudice towards any person or group on irrelevant grounds.

5.3 A judge shall carry out judicial duties with appropriate consideration for all per-
sons, such as the parties, witnesses, lawyers, court staff and judicial colleagues,
without differentiation on any irrelevant ground, immaterial to the proper perfor-
mance of such duties. 7

5.4 A judge shall not knowingly permit court staff or others subject to the judge’s influ-
ence, direction or control to differentiate between persons concerned, in a matter
before the judge, on any irrelevant ground.

5.5 A judge shall require lawyers in proceedings before the court to refrain from mani-
festing, by words or conduct, bias or prejudice based on irrelevant grounds, except
such as are legally relevant to an issue in proceedings and may be the subject of le-
gitimate advocacy.

Value 6:
COMPETENCE AND DILIGENCE

Principle:

Competence and diligence are prerequisites to the due performance of judicial office.

Application:

6.1 The judicial duties of a judge take precedence over all other activities.

6.2 A judge shall devote the judge’s professional activity to judicial duties, which in-
clude not only the performance of judicial functions and responsibilities in court
and the making of decisions, but also other tasks relevant to the judicial office or
the court’s operations.
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6.3 A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge’s knowl-
edge, skills and personal qualities necessary for the proper performance of judicial
duties, taking advantage for this purpose of the training and other facilities which
should be made available, under judicial control, to judges.

6.4 A judge shall keep himself or herself informed about relevant developments of in-
ternational law, including international conventions and other instruments estab-
lishing human rights norms.

6.5 A judge shall perform all judicial duties, including the delivery of reserved deci-
sions, efficiently, fairly and with reasonable promptness.

6.6 A judge shall maintain order and decorum in all proceedings before the court and
be patient, dignified and courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, law-
yers and others with whom the judge deals in an official capacity. The judge shall
require similar conduct of legal representatives, court staff and others subject to the
judge’s influence, direction or control.

6.7 A judge shall not engage in conduct incompatible with the diligent discharge of ju-
dicial duties.

IMPLEMENTATION

By reason of the nature of judicial office, effective measures shall be adopted by
national judiciaries to provide mechanisms to implement these principles if such

mechanisms are not already in existence in their jurisdictions.

DEFINITIONS

In this statement of principles, unless the context otherwise permits or requires, the fol-
lowing meanings shall be attributed to the words used:

“Court staff” includes the personal staff of the judge including law clerks.

“Judge” means any person exercising judicial power, however designated.

“Judge’s family” includes a judge’s spouse, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law,
and any other close relative or person who is a companion or employee of the judge and
who lives in the judge’s household.

“Judge’s spouse” includes a domestic partner of the judge or any other person of either
sex in a close personal relationship with the judge.

Explanatory Note

1. At its first meeting held in Vienna in April 2000 on the invitation of the United Nations
Centre for International Crime Prevention, and in conjunction with the 10th United Na-
tions Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, the Judicial
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Group on Strengthening Judicial Integrity (comprising Chief Justice Latifur Rahman of
Bangladesh, Chief Justice Bhaskar Rao of Karnataka State in India, Justice Govind Baha-
dur Shrestha of Nepal, Chief Justice Uwais of Nigeria, Deputy Vice-President Langa of
the Constitutional Court of South Africa, Chief Justice Nyalali of Tanzania, and Justice
Odoki of Uganda, meeting under the chairmanship of Judge Christopher Weeramantry,
Vice-President of the International Court of Justice, with Justice Michael Kirby of the
High Court of Australia as rapporteur, and with the participation of Dato’ Param
Cumaraswamy, UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers) rec-
ognized the need for a code against which the conduct of judicial officers may be mea-
sured. Accordingly, the Judicial Group requested that codes of judicial conduct which had
been adopted in some jurisdictions be analyzed, and a report be prepared by the
Co-ordinator of the Judicial Integrity Programme, Dr Nihal Jayawickrama, concerning:
(a) the core considerations which recur in such codes; and (b) the optional or additional
considerations which occur in some, but not all, such codes and which may or may not be
suitable for adoption in particular countries.

2. In preparing a draft code of judicial conduct in accordance with the directions set out
above, reference was made to several existing codes and international instruments includ-
ing, in particular, the following:
(a) The Code of Judicial Conduct adopted by the House of Delegates of the American

Bar Association, August 1972.
(b) Declaration of Principles of Judicial Independence issued by the Chief Justices of

the Australian States and Territories, April 1997.
(c) Code of Conduct for the Judges of the Supreme Court of Bangladesh, prescribed by

the Supreme Judicial Council in the exercise of power under Article 96(4)(a) of the
Constitution of the People’s Republic of Bangladesh, May 2000.

(d) Ethical Principles for Judges, drafted with the cooperation of the Canadian Judges
Conference and endorsed by the Canadian Judicial Council, 1998.

(e) The European Charter on the Statute for Judges, Council of Europe, July 1998.
(f) The Idaho Code of Judicial Conduct 1976.
(g) Restatement of Values of Judicial Life adopted by the Chief Justices Conference of

India, 1999.
(h) The Iowa Code of Judicial Conduct.
(i) Code of Conduct for Judicial Officers of Kenya, July 1999.
(j) The Judges’ Code of Ethics of Malaysia, prescribed by the Yang di-Pertuan Agong

on the recommendation of the Chief Justice, the President of the Court of Appeal
and the Chief Judges of the High Courts, in the exercise of powers conferred by Ar-
ticle 125(3A) of the Federal Constitution of Malaysia, 1994.

(k) The Code of Conduct for Magistrates in Namibia.
(l) Rules Governing Judicial Conduct, New York State, USA.
(m) Code of Conduct for Judicial Officers of the Federal Republic of Nigeria.
(n) Code of Conduct to be observed by Judges of the Supreme Court and of the High

Courts of Pakistan.
(o) The Code of Judicial Conduct of the Philippines, September 1989. 10
(p) The Canons of Judicial Ethics of the Philippines, proposed by the Philippines Bar

Association, approved by the Judges of First Instance of Manila, and adopted for
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the guidance of and observance by the judges under the administrative supervision
of the Supreme Court, including municipal judges and city judges.

(q) Yandina Statement: Principles of Independence of the Judiciary in Solomon Is-
lands, November 2000.

(r) Guidelines for Judges of South Africa, issued by the Chief Justice, the President of
the Constitutional Court, and the Presidents of High Courts, the Labour Appeal
Court, and the Land Claims Court, March 2000.

(s) Code of Conduct for Judicial Officers of Tanzania, adopted by the Judges and
Magistrates Conference, 1984.

(t) The Texas Code of Judicial Conduct
(u) Code of Conduct for Judges, Magistrates and Other Judicial Officers of Uganda,

adopted by the Judges of the Supreme Court and the High Court, July 1989.
(v) The Code of Conduct of the Judicial Conference of the United States.
(w) The Canons of Judicial Conduct for the Commonwealth of Virginia, adopted and

promulgated by the Supreme Court of Virginia, 1998.
(x) The Code of Judicial Conduct adopted by the Supreme Court of the State of Wash-

ington, USA, October 1995.
(y) The Judicial (Code of Conduct) Act, enacted by the Parliament of Zambia, Decem-

ber 1999.
(z) Draft Principles on the Independence of the Judiciary (“Siracusa Principles”), pre-

pared by a committee of experts convened by the International Association of Pe-
nal Law, the International Commission of Jurists, and the Centre for the Independ-
ence of Judges and Lawyers, 1981.

(aa) Minimum Standards of Judicial Independence adopted by the International Bar As-
sociation, 1982.

(bb) United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, endorsed by
the UN General Assembly, 1985.

(cc) Draft Universal Declaration on the Independence of Justice (“Singhvi Declara-
tion”) prepared by Mr L.V. Singhvi, UN Special Rapporteur on the Study on the In-
dependence of the Judiciary, 1989.

(dd) The Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the
Lawasia Region, adopted by the 6th Conference of Chief Justices, August 1997.

(ee) The Latimer House Guidelines for the Commonwealth on good practice governing
relations between the Executive, Parliament and the Judiciary in the promotion of
good governance, the rule of law and human rights to ensure the effective imple-
mentation of the Harare Principles, 1998.

(ff) The Policy Framework for Preventing and Eliminating Corruption and Ensuring
the Impartiality of the Judicial System, adopted by the expert group convened by
the Centre for the Independence of Judges and Lawyers, February 2000.

At its second meeting held in Bangalore in February 2001, the Judicial Group (comprising
Chief Justice Mainur Reza Chowdhury of Bangladesh, Justice Claire L’Heureux Dube of
Canada, Chief Justice Reddi of Karnataka State in India, Chief Justice Upadhyay of Nepal,
Chief Justice Uwais of Nigeria, Deputy Chief Justice Langa of South Africa, Chief Justice
Silva of Sri Lanka, Chief Justice Samatta of Tanzania, and Chief Justice Odoki of Uganda,
meeting under the chairmanship of Judge Weeramantry, with Justice Kirby as rapporteur,

193



and with the participation of the UN Special Rapporteur and Justice Bhagwati, Chairman
of the UN Human Rights Committee, representing the UN High Commissioner for Human
Rights) proceeding by 11 way of examination of the draft placed before it, identified the
core values, formulated the relevant principles, and agreed on the Bangalore Draft Code of
Judicial Conduct. The Judicial Group recognized, however, that since the Bangalore Draft
had been developed by judges drawn principally from common law countries, it was es-
sential that it be scrutinized by judges of other legal traditions to enable it to assume the
status of a duly authenticated international code of judicial conduct.

The Bangalore Draft was widely disseminated among judges of both common law and
civil law systems and discussed at several judicial conferences. In June 2002, it was re-
viewed by the Working Party of the Consultative Council of European Judges
(CCJE-GT), comprising VicePresident Reissner of the Austrian Association of Judges,
Judge Fremr of the High Court in the Czech Republic, President Lacabarats of the Cour
d’Appel de Paris in France, Judge Mallmann of the Federal Administrative Court of Ger-
many, Magistrate Sabato of Italy, Judge Virgilijus of the Lithuanian Court of Appeal, Pre-
mier Conseiller Wiwinius of the Cour d’Appel of Luxembourg, Juge Conseiller Afonso of
the Court of Appeal of Portugal, Justice Ogrizek of the Supreme Court of Slovenia, Presi-
dent Hirschfeldt of the Svea Court of Appeal in Sweden, and Lord Justice Mance of the
United Kingdom. On the initiative of the American Bar Association, the Bangalore Draft
was translated into the national languages, and reviewed by judges, of the Central and
Eastern European countries; in particular, of Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia,
Kosovo, Romania, Serbia and Slovakia.

The Bangalore Draft was revised in the light of the comments received from CCJE-GT
and others referred to above; Opinion no.1 (2001) of CCJE on standards concerning the in-
dependence of the judiciary; the draft Opinion of CCJE on the principles and rules govern-
ing judges’ professional conduct, in particular ethics, incompatible behaviour and impar-
tiality; and by reference to more recent codes of judicial conduct including the Guide to
Judicial Conduct published by the Council of Chief Justices of Australia in June 2002, the
Model Rules of Conduct for Judges of the Baltic States, the Code of Judicial Ethics for
Judges of the People’smRepublic of China, and the Code of Judicial Ethics of the Macedo-
nian Judges Association.

The revised Bangalore Draft was placed before a Round-Table Meeting of Chief Justices
(or their representatives) from the civil law system, held in the Peace Palace in The Hague,
Netherlands, in November 2002, with Judge Weeramantry presiding. Those participating
were Judge Vladimir de Freitas of the Federal Court of Appeal of Brazil, Chief Justice Iva
Brozova of the Supreme Court of the Czech Republic, Chief Justice Mohammad Fathy
Naguib of the Supreme Constitutional Court of Egypt, Conseillere Christine Chanet of the
Cour de Cassation of France, President Genaro David Gongora Pimentel of the Suprema
Corte de Justicia de la Nacion of Mexico, President Mario Mangaze of the Supreme Court
of Mozambique, President Pim Haak of the Hoge Raad der Nederlanden, Justice Trond
Dolva of the Supreme Court of Norway, and Chief Justice Hilario Davde of the Supreme
Court of the Philippines. Also participating in one session were the following Judges of the
International Court of Justice: Judge Ranjeva (Madagascar), Judge Herczegh (Hungary),
Judge Fleischhauer (Germany), Judge Koroma (Sierra Leone), Judge Higgins (United
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Kingdom), Judge Rezek (Brazil), Judge Elaraby (Egypt), and Ad-Hoc Judge Frank
(USA). The UN Special Rapporteur was in attendance. The “Bangalore Principles of Judi-
cial Conduct” was the product of this meeting.

Recommendation CM/Rec(2010)12
of the Committee of Ministers to member states

on judges: independence, efficiency and responsibilities

(Adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010
at the 1098th meeting of the Ministers’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council
of Europe,

Having regard to Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fun-
damental Freedoms (hereinafter referred to as “the Convention”, ETS No. 5), which pro-
vides that “everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an
independent and impartial tribunal established by law”, and to the relevant case law of the
European Court of Human Rights;

Having regard to the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judi-
ciary, endorsed by the United Nations General Assembly in November 1985;

Having regard to the opinions of the Consultative Council of European Judges (CCJE), to
the work of the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) and to the Eu-
ropean Charter on the Statute for Judges prepared within the framework of multilateral
meetings of the Council of Europe;

Noting that, in the exercise of their judicial functions, the judges’ role is essential in ensur-
ing the protection of human rights and fundamental freedoms;

Wishing to promote the independence of judges, which is an inherent element of the rule of
law, and indispensable to judges’ impartiality and to the functioning of the judicial system;

Underlining that the independence of the judiciary secures for every person the right to a
fair trial and therefore is not a privilege for judges, but a guarantee of respect for human
rights and fundamental freedoms, allowing every person to have confidence in the justice
system;

Aware of the need to guarantee the position and powers of judges in order to achieve an ef-
ficient and fair legal system and encourage them to commit themselves actively to the
functioning of the judicial system;

Conscious of the need to ensure the proper exercise of judicial responsibilities, duties and
powers aimed at protecting the interests of all persons;

Wishing to learn from the diverse experiences in member states with regard to the organi-
sation of judicial institutions in accordance with the rule of law;
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Having regard to the diversity of legal systems, constitutional positions and approaches to
the separation of powers;

Noting that nothing in this recommendation is intended to lessen guarantees of independ-
ence conferred on judges by the constitutions or legal systems of member states;

Noting that the constitutions or legal systems of some member states have established a
council, to be referred to in this recommendation as a “council for the judiciary”;

Wishing to promote relations among judicial authorities and individual judges of different
member states in order to foster the development of a common judicial culture;

Considering that Recommendation Rec(94)12 of the Committee of Ministers on the inde-
pendence, efficiency and role of judges needs to be substantially updated in order to rein-
force all measures necessary to promote judges’ independence and efficiency, guarantee
and make more effective their responsibility and strengthen the role of individual judges
and the judiciary generally,

Recommends that governments of member states take measures to ensure that the provi-
sions contained in the appendix to the present recommendation, which replaces the
above-mentioned Recommendation Rec(94)12, are applied in their legislation, policies
and practices and that judges are enabled to perform their functions in accordance with
these provisions.

Appendix to Recommendation CM/Rec(2010)12

Chapter I – General aspects

Scope of the recommendation

1. This recommendation is applicable to all persons exercising judicial functions, includ-
ing those dealing with constitutional matters.

2. The provisions laid down in this recommendation also apply to non-professional
judges, except where it is clear from the context that they only apply to professional
judges.

Judicial independence and the level at which it should be safeguarded

3. The purpose of independence, as laid down in Article 6 of the Convention, is to guaran-
tee every person the fundamental right to have their case decided in a fair trial, on legal
grounds only and without any improper influence.

4. The independence of individual judges is safeguarded by the independence of the judi-
ciary as a whole. As such, it is a fundamental aspect of the rule of law.

5. Judges should have unfettered freedom to decide cases impartially, in accordance with
the law and their interpretation of the facts.

6. Judges should have sufficient powers and be able to exercise them in order to carry out
their duties and maintain their authority and the dignity of the court. All persons connected
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with a case, including public bodies or their representatives, should be subject to the au-
thority of the judge.

7. The independence of the judge and of the judiciary should be enshrined in the constitu-
tion or at the highest possible legal level in member states, with more specific rules pro-
vided at the legislative level.

8. Where judges consider that their independence is threatened, they should be able to
have recourse to a council for the judiciary or another independent authority, or they
should have effective means of remedy.

9. A case should not be withdrawn from a particular judge without valid reasons. A decision
to withdraw a case from a judge should be taken on the basis of objective, pre-established
criteria and following a transparent procedure by an authority within the judiciary.

10. Only judges themselves should decide on their own competence in individual cases as
defined by law.

Chapter II - External independence

11. The external independence of judges is not a prerogative or privilege granted in
judges’ own interest but in the interest of the rule of law and of persons seeking and ex-
pecting impartial justice. The independence of judges should be regarded as a guarantee of
freedom, respect for human rights and impartial application of the law. Judges’ impartial-
ity and independence are essential to guarantee the equality of parties before the courts.

12. Without prejudice to their independence, judges and the judiciary should maintain
constructive working relations with institutions and public authorities involved in the
management and administration of the courts, as well as professionals whose tasks are re-
lated to the work of judges in order to facilitate an effective and efficient administration of
justice.

13. All necessary measures should be taken to respect, protect and promote the independ-
ence and impartiality of judges.

14. The law should provide for sanctions against persons seeking to influence judges in an
improper manner.

15. Judgments should be reasoned and pronounced publicly. Judges should not otherwise
be obliged to justify the reasons for their judgments.

16. Decisions of judges should not be subject to any revision other than appellate or
re-opening proceedings, as provided for by law.

17. With the exception of decisions on amnesty, pardon or similar measures, the executive
and legislative powers should not take decisions which invalidate judicial decisions.

18. If commenting on judges’ decisions, the executive and legislative powers should avoid
criticism that would undermine the independence of or public confidence in the judiciary.
They should also avoid actions which may call into question their willingness to abide by
judges’ decisions, other than stating their intention to appeal.
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19. Judicial proceedings and matters concerning the administration of justice are of public
interest. The right to information about judicial matters should, however, be exercised
having regard to the limits imposed by judicial independence. The establishment of
courts’ spokespersons or press and communication services under the responsibility of the
courts or under councils for the judiciary or other independent authorities is encouraged.
Judges should exercise restraint in their relations with the media.

20. Judges, who are part of the society they serve, cannot effectively administer justice
without public confidence. They should inform themselves of society’s expectations of
the judicial system and of complaints about its functioning. Permanent mechanisms to ob-
tain such feedback set up by councils for the judiciary or other independent authorities
would contribute to this.

21. Judges may engage in activities outside their official functions. To avoid actual or per-
ceived conflicts of interest, their participation should be restricted to activities compatible
with their impartiality and independence.

Chapter III - Internal independence

22. The principle of judicial independence means the independence of each individual
judge in the exercise of adjudicating functions. In their decision making judges should be
independent and impartial and able to act without any restriction, improper influence,
pressure, threat or interference, direct or indirect, from any authority, including authorities
internal to the judiciary. Hierarchical judicial organisation should not undermine individ-
ual independence.

23. Superior courts should not address instructions to judges about the way they should de-
cide individual cases, except in preliminary rulings or when deciding on legal remedies ac-
cording to the law.

24. The allocation of cases within a court should follow objective pre-established criteria in
order to safeguard the right to an independent and impartial judge. It should not be influ-
enced by the wishes of a party to the case or anyone otherwise interested in the outcome of
the case.

25. Judges should be free to form and join professional organisations whose objectives are
to safeguard their independence, protect their interests and promote the rule of law.

Chapter IV - Councils for the judiciary

26. Councils for the judiciary are independent bodies, established by law or under the con-
stitution, that seek to safeguard the independence of the judiciary and of individual judges
and thereby to promote the efficient functioning of the judicial system.

27. Not less than half the members of such councils should be judges chosen by their peers
from all levels of the judiciary and with respect for pluralism inside the judiciary.

28. Councils for the judiciary should demonstrate the highest degree of transparency to-
wards judges and society by developing pre-established procedures and reasoned decisions.
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29. In exercising their functions, councils for the judiciary should not interfere with the in-
dependence of individual judges.

Chapter V - Independence, efficiency and resources

30. The efficiency of judges and of judicial systems is a necessary condition for the protec-
tion of every person’s rights, compliance with the requirements of Article 6 of the Conven-
tion, legal certainty and public confidence in the rule of law.

31. Efficiency is the delivery of quality decisions within a reasonable time following fair
consideration of the issues. Individual judges are obliged to ensure the efficient manage-
ment of cases for which they are responsible, including the enforcement of decisions the
execution of which falls within their jurisdiction.

32. The authorities responsible for the organisation and functioning of the judicial system are
obliged to provide judges with conditions enabling them to fulfil their mission and should
achieve efficiency while protecting and respecting judges’ independence and impartiality.

Resources

33. Each state should allocate adequate resources, facilities and equipment to the courts to
enable them to function in accordance with the standards laid down in Article 6 of the Con-
vention and to enable judges to work efficiently.

34. Judges should be provided with the information they require to enable them to take
pertinent procedural decisions where such decisions have financial implications. The
power of a judge to make a decision in a particular case should not be solely limited by a
requirement to make the most efficient use of resources.

35. A sufficient number of judges and appropriately qualified support staff should be allo-
cated to the courts.

36. To prevent and reduce excessive workload in the courts, measures consistent with ju-
dicial independence should be taken to assign non-judicial tasks to other suitably qualified
persons.

37. The use of electronic case management systems and information communication tech-
nologies should be promoted by both authorities and judges, and their generalised use in
courts should be similarly encouraged.

38. All necessary measures should be taken to ensure the safety of judges. These measures
may involve protection of the courts and of judges who may become, or are victims of,
threats or acts of violence.

Alternative dispute resolution

39. Alternative dispute resolution mechanisms should be promoted.
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Courts’ administration

40. Councils for the judiciary, where existing, or other independent authorities with re-
sponsibility for the administration of courts, the courts themselves and/or judges’ profes-
sional organisations may be consulted when the judicial system’s budget is being pre-
pared.

41. Judges should be encouraged to be involved in courts’ administration.

Assessment

42. With a view to contributing to the efficiency of the administration of justice and con-
tinuing improvement of its quality, member states may introduce systems for the assess-
ment of judges by judicial authorities, in accordance with paragraph 58.

International dimension

43. States should provide courts with the appropriate means to enable judges to fulfil their
functions efficiently in cases involving foreign or international elements and to support in-
ternational co-operation and relations between judges.

Chapter VI – Status of the judge

Selection and career

44. Decisions concerning the selection and career of judges should be based on objective
criteria pre-established by law or by the competent authorities. Such decisions should be
based on merit, having regard to the qualifications, skills and capacity required to adjudi-
cate cases by applying the law while respecting human dignity.

45. There should be no discrimination against judges or candidates for judicial office on
any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, na-
tional or social origin, association with a national minority, property, disability, birth, sex-
ual orientation or other status. A requirement that a judge or a candidate for judicial office
must be a national of the state concerned should not be considered discriminatory.

46. The authority taking decisions on the selection and career of judges should be inde-
pendent of the executive and legislative powers. With a view to guaranteeing its independ-
ence, at least half of the members of the authority should be judges chosen by their peers.

47. However, where the constitutional or other legal provisions prescribe that the head of
state, the government or the legislative power take decisions concerning the selection and
career of judges, an independent and competent authority drawn in substantial part from
the judiciary (without prejudice to the rules applicable to councils for the judiciary con-
tained in Chapter IV) should be authorised to make recommendations or express opinions
which the relevant appointing authority follows in practice.

48. The membership of the independent authorities referred to in paragraphs 46 and 47
should ensure the widest possible representation. Their procedures should be transparent
with reasons for decisions being made available to applicants on request. An unsuccessful
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candidate should have the right to challenge the decision, or at least the procedure under
which the decision was made.

Tenure and irremovability

49. Security of tenure and irremovability are key elements of the independence of judges.
Accordingly, judges should have guaranteed tenure until a mandatory retirement age,
where such exists.

50. The terms of office of judges should be established by law. A permanent appointment
should only be terminated in cases of serious breaches of disciplinary or criminal provi-
sions established by law, or where the judge can no longer perform judicial functions.
Early retirement should be possible only at the request of the judge concerned or on medi-
cal grounds.

51. Where recruitment is made for a probationary period or fixed term, the decision on
whether to confirm or renew such an appointment should only be taken in accordance with
paragraph 44 so as to ensure that the independence of the judiciary is fully respected.

52. A judge should not receive a new appointment or be moved to another judicial office
without consenting to it, except in cases of disciplinary sanctions or reform of the organi-
sation of the judicial system.

Remuneration

53. The principal rules of the system of remuneration for professional judges should be
laid down by law.

54. Judges’ remuneration should be commensurate with their profession and responsibili-
ties, and be sufficient to shield them from inducements aimed at influencing their deci-
sions. Guarantees should exist for maintaining a reasonable remuneration in case of ill-
ness, maternity or paternity leave, as well as for the payment of a retirement pension,
which should be in a reasonable relationship to their level of remuneration when working.
Specific legal provisions should be introduced as a safeguard against a reduction in remu-
neration aimed specifically at judges.

55. Systems making judges’ core remuneration dependent on performance should be
avoided as they could create difficulties for the independence of judges.

Training

56. Judges should be provided with theoretical and practical initial and in-service training,
entirely funded by the state. This should include economic, social and cultural issues re-
lated to the exercise of judicial functions. The intensity and duration of such training
should be determined in the light of previous professional experience.

57. An independent authority should ensure, in full compliance with educational auton-
omy, that initial and in-service training programmes meet the requirements of openness,
competence and impartiality inherent in judicial office.
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Assessment

58. Where judicial authorities establish systems for the assessment of judges, such systems
should be based on objective criteria. These should be published by the competent judicial
authority. The procedure should enable judges to express their view on their own activities
and on the assessment of these activities, as well as to challenge assessments before an in-
dependent authority or a court.

Chapter VII - Duties and responsibilities

Duties

59. Judges should protect the rights and freedoms of all persons equally, respecting their
dignity in the conduct of court proceedings.

60. Judges should act independently and impartially in all cases, ensuring that a fair hear-
ing is given to all parties and, where necessary, explaining procedural matters. Judges
should act and be seen to act without any improper external influence on the judicial pro-
ceedings.

61. Judges should adjudicate on cases which are referred to them. They should withdraw
from a case or decline to act where there are valid reasons defined by law, and not other-
wise.

62. Judges should manage each case with due diligence and within a reasonable time.

63. Judges should give clear reasons for their judgments in language which is clear and
comprehensible.

64. Judges should, in appropriate cases, encourage parties to reach amicable settlements.

65. Judges should regularly update and develop their proficiency.

Liability and disciplinary proceedings

66. The interpretation of the law, assessment of facts or weighing of evidence carried out
by judges to determine cases should not give rise to civil or disciplinary liability, except in
cases of malice and gross negligence.

67. Only the state may seek to establish the civil liability of a judge through court action in
the event that it has had to award compensation.

68. The interpretation of the law, assessment of facts or weighing of evidence carried out
by judges to determine cases should not give rise to criminal liability, except in cases of
malice.

69. Disciplinary proceedings may follow where judges fail to carry out their duties in an
efficient and proper manner. Such proceedings should be conducted by an independent au-
thority or a court with all the guarantees of a fair trial and provide the judge with the right
to challenge the decision and sanction. Disciplinary sanctions should be proportionate.
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70. Judges should not be personally accountable where their decision is overruled or modi-
fied on appeal.

71. When not exercising judicial functions, judges are liable under civil, criminal and ad-
ministrative law in the same way as any other citizen.

Chapter VIII - Ethics of judges

72. Judges should be guided in their activities by ethical principles of professional con-
duct. These principles not only include duties that may be sanctioned by disciplinary mea-
sures, but offer guidance to judges on how to conduct themselves.

73. These principles should be laid down in codes of judicial ethics which should inspire
public confidence in judges and the judiciary. Judges should play a leading role in the de-
velopment of such codes.

74. Judges should be able to seek advice on ethics from a body within the judiciary.
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