
„[...] a bírónak az igazság kutatásában a Me- 
fisztók egész rajának szakadatlan kísértésével 
kell megküzdenie."

Juhász Andor kúriai elnök (1925—1934) 1927. június 
21-én felsőházi felszólalásában a magyar igazságszol
gáltatás helyzetéről adott rövid tájékoztatót, amelyben 

a bírói függetlenséget is érintette: „Tudjuk, hogy amilyen 
a biró, olyan az igazság, amelyet szolgáltat és hogy a biró 
független egyénisége nagyobb garanciája a jogeszme 
uralmának, mint a megkövesedett törvénycikk. Igazi jog
biztonság csak a biró lelki és anyagi függetlenségétől, ma
gas tudományos és jogi műveltségétől, kiegyensúlyozott 
életbölcsességétől várható. Ezeknek a birói jellemvoná
soknak állandóságára pedig csak ott számíthatunk, ahol 
maga az intézmény, a külső tekintély és anyagi függet
lenség minden kellékével felruházott testület kezébe van 
letéve. Egy gyenge, vértelen hivatalnoksereg kezei között 
szertefoszlik az igazság szent eszméje.”2

1869-ben a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvény
javaslat tárgyában tett jelentésében a főrendiház állandó 
jogügyi bizottmánya kiemelte, hogy „A bírói függetlenség 
a helyes igazságszolgáltatás nélkülözhetetlen feltétele”.

A bírói függetlenség „jogtechnikai fogalmában szük
ségszerűen bennerejlő jognak és kötelességnek kellő 
egyensúlyi játékát”3 határozta meg trónbeszédében Fe
renc József az 1869. évi országgyűlés megnyitásakor: 
„A jó, gyors és részrehajlatlan igazságszolgáltatás a ren
dezett államélet első kellékei közé tartozik. Ennélfogva 
szükséges, hogy egyrészről az, akire a nagyhorderejű bírói 
hatalom gyakorlása bizva van, mind egyesek, mind a köz
hatalom irányában a függetlenség minden biztosítékaival 
elláttassék; másrészről viszont mindenki biztosítva legyen 
a birói hatalom túlterjeszkedése ellen.”4

A bíró személyének, illetve ítélkezésének független
sége az egyik legfontosabb alkotmányos biztosíték. Az 
1734. évi svéd Általános törvénykönyv (Sveriges Rikes 
Lag) szerint „A jó és megfontolt bíró többet ér a legtöbb 
törvénynél, mert mindig egyes esetben ítél; ahol rossz és 
igazságtalan a bíró, ott a jó törvény sem használ, mert a 
bíró azt saját felfogása szerint elferdítheti és jogtalanságra 
hajlíthatja.”

A bíró mint a jogrend védelmezője akkor független, ha 
bírói hatalmát pártatlanul gyakorolja, illetve gyakorolhat
ja  minden irányban, mind személyileg, mind tárgyilag. 
A bíró akkor független, ha független a hozzáforduló jog
szolgáltatást igénylőktől, a királytól, illetve a kormánytól, 
a hierarchiában nála feljebb álló bírótól és függetlenségé
nek érvényesülnie kell önmagával szemben is. A Hármas
könyv szerint: „Az emberi bíráskodás pedig négyféle ok
ból szokott megromlani. Félelem miatt, midőn valakinek 
hatalmától rettegve, nem merjük az igazságot kimonda
ni. Haszonvágyból, midőn jutalommal megvesztegetjük 
valakinek lelkét. Gyűlöletből, midőn ellenségünk ellen 
rosszat forralunk. Szeretetből, midőn barátunknak vagy 
rokonunknak valamit megtenni igyekszünk. Mindezt a bí
rónak kiváltképen kell kerülnie és eltávoztatnia.”

A bírói függetlenség fogalmában „van egy kötöttségi 
elem és azután van egy szabadsági elem”. Az utóbbi „ép-
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pen a tételes kötöttség csorbítatlan érvényesülését kívánja 
biztosítani”. Werbőczy szerint „A biró tiszte [...]: a bírót 
megillető jog, a melyet azért nyert, hogy mindazt végezze, 
a mit neki mint bírónak tennie kell.”

A független bíróval szemben a Hármaskönyvben tá
masztott követelményeket a későbbi századokban is a jó 
bíró kellékeinek tekintették. A 19. század derekán, a ki
egyezés szabta közjogi keretek között lehetőség nyílt a 
bírósági rendszer átalakítására. Ennek első jele a polgári 
törvénykezési rendtartás tárgyában született 1868:54. te. 
volt, amely újszerű módon alakította át a felsőbírósági 
szervezetet: „A legfőbb birói hatóságot mind a két királyi 
ítélő tábla egész területére nézve magyar királyi euria név 
alatt a legfőbb törvényszék gyakorolja Pesten.” A Kúria 
két osztályban működött: a l l  tagú Semmítőszék a fel
terjesztett ügyek alakiságának felülvizsgálatát látta el, míg 
a 7 tagú tanácsban eljáró Legfőbb ítélőszék a fellebbvitel 
során érdemi elbírálásra kerülő kérelmekről döntött.

Az új polgári perrendtartás értelmében szervezett ma
gyar királyi Kúria 1869. június l-jén délelőtt tartotta első 
ülését. Majláth György, a Semmítőszék elnöke a követke
ző szavakkal fordult bírótársaihoz: „[...] Feladatunk [...] 
őrködni az új polgári perrendtartás elveinek alkalmazása 
felett; megküzdeni azon közönyösséggel, mely a gyakori 
jogrendszerváltozás által a törvényes formák iránt létezik, 
ellenőrizni az ügyvitel szabatos menetét. [...] Hogy ezt 
egy birói testület sikerrel tehesse, szükségkép kell, hogy 
maga is mintaképe legyen a pontosságnak, lélekismere- 
tességnek és részrehajlatlanságnak; kell, hogy a polgárok 
keblében azon hit verjen erős gyökeret, miszerint e tör
vényszék bírái függetlenek a kormánytól, és függetlenek 
a napi közvélemény hatásától, hogy a bírói tiszt elvállalá
sánál rokonsági és baráti érzetet, vallás és fajkülönbséget, 
eddigi összeköttetésük emlékeit a bírói termen kívül hagy
ták, sőt [ . ]  künn felejtették a politikai pártnézetet is.”5 

Az 1881:59. te. értelmében egyesített Kúria első teljes 
tanácsülésére 1882. január 2-án került sor Majláth György 
országbíró és kúriai elnök elnöklete alatt. Megnyitóbeszé
dében a bírói függetlenség elengedhetetlen követelményére 
utalva a következőket mondta: „Az [...], kinek mint a leg
felsőbb bíróság tagjának szavazatától függ esetleg dönteni,
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szabályainak továbbélése címmel megrendezett konferencián elhang
zott előadás szerkesztett változata.
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élet, vagyon és becsület felette [...] Kell, hogy mindenek 
előtt magán vegyen erőt és lekűzdje a szenvedélyt és in
dulatot, mely többé kevésbé minden ember keblében ho
nol, kell, hogy e terem küszöbét átlépve mellőzze a nép, 
faj, vallás és politikai pártszinezet tekinteteit; kell, hogy 
kibontakozzék a rokonság, barátság és bajtársság kötelé
keiből; kell, hogy érintetlenül hagyják az igéző mosoly és 
köny, a térdre-hullás és a fenyegetés; nem szabad e mellett, 
hogy keble elfásuljon, de a peres ügyek elintézése alkalmá
val a tárgyilagosság oly színvonalára kell emelkednie, a hol 
a személy ködfátyolként elenyésszék és csak az ügy és csak 
a törvény álljon lelki szemei előtt. Ekkor ütötte meg a mér
téket.6

A bírói függetlenség megteremtését 
célzó törvényhozási törekvések
A patrimoniális monarchiában az ítélkezést a király gya
korolta: maga volt az egyedüli bíró, aki, ha az ítélő tiszt 
gyakorlását alkalomadtán átruházta valamely tisztségvise
lőjére, a megbízást bármikor visszavonhatta, és az őt he
lyettesítő bírót szabadon utasíthatta.

A bírói függetlenség megteremtésének igénye már a 
15. századtól kezdve megfigyelhető. II. Ulászló 1492:10. 
tc.-ének értelmében a bíráknak „teljes és egészen szabad 
hatalmukban álljon minden, ugy előkelőbb mint alább- 
való, perlekedő részére, bármilyen rendűek, állásuak és 
méltóságuak legyenek is ezek, az ország régi és jóváha
gyott szokása szerint, minden félelem nélkül törvényes és 
helyes igazságot szolgáltatni”. E törvény kimondta azt is, 
hogy sem a király, sem az egyházi és világi főurak nem 
kényszeríthetik a bírót arra, hogy „valakinek kedvére a 
szokásokat és a közönséges bírói gyakorlatot meg a tör
vény rendét megmásítsa vagy megzavarja”.

A 16. század közepén egy konkrét jogeset kapcsán ha
sonló szabályozásra került sor. Az 1566:26. tc. szerint, 
,,[...] mivel az ország szabadságának nem kis sérelmére 
és az igazságszolgáltatás menetének megakasztására van 
az, hogy a midőn a bírák valamely peres ügyet megvizs
gálnak és abban ítéletüket, a törvény szerint megtartandók 
megtartása mellett kihirdetni akarják, vagy az Ő felsége 
ügyeinek az igazgatója, vagy a kamara őket, paranccsal, 
az ítélet kihirdetéstől eltiltani szokta; a miképen közelebb
ről a Révay testvéreknek a körmöczi polgárok elleni peres 
ügyében történt, ezért az országgyűlés azt kérte a király
tól, hogy méltóztassék kegyelmesen gondoskodni afelől, 
hogy az igazság utját jövőre bárkinek is a törvénytelen ké
résére Ő felsége parancsával el ne zárják”. E rendelkezés 
utal persze arra is, hogy I. Miksa uralkodása idején nem
igen respektálták a bírói függetlenséget.

A bírákat illető utasítások ellen szólt I. Lipót 
1681:30. tc.-e: „Miután tapasztalták, hogy az igazság
szolgáltatás törvényes folyamát ekkorig főképpen a 
törvénytelen meghagyó, betiltó, halasztó és visszafog
lalható parancsok zavarták meg: [...] a szokatlan zára- 
déku meghagyó végrehajtási parancsokat ki ne adják, 
a kiadottaknak pedig az alsóbb bírák helyt ne adjanak 
és minden perlekedő félnek szabadságában álljon, tisz-
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tességes módon, bármely büntetésnek magára vonása 
nélkül, ily parancsok ellen kifogással élni.”

A törvényhozó és végrehajtó hatalom gyakorlásáról 
szóló 1790/91:12. tc. úgy rendelkezett, hogy „a bírósá
goknak törvénynyel megállapított vagy megállapítandó 
szervezete királyi hatalommal nem fog megváltoztattatni; 
sem a törvényes ítéletek végrehajtása parancsokkal gátol- 
tatni, sem hogy azt mások gátolják, megengedtetni nem 
fog; sem pedig a bíróságok törvényes ítéletei megmá- 
sittatni, vagy akár a királynak, avagy valamely politikai 
kormányszéknek felülvizsgálata alá vonatni nem fognak; 
hanem a valláskülönbség nélkül választandó bírák az or
szágnak érvényben álló, vagy ezután hozandó törvényei 
és bevett szokásai szerint tartanak törvényszékeket; a vég
rehajtó hatalmat pedig nem másként, mint a törvények ér
telmében gyakorolandja a királyi felség”.

A gyakorlatban ez a törvény sem hozott teljes meg
oldást. Erre utalt Deák Ferenc a karok és rendek 1834. 
február 13-án tartott kerületi ülésén mondott beszédében: 
„az országnak mindig kűzködnie kellett a kancelláriának 
azon bitorlott hatalmával, mely szerint magát az igazság
szolgáltatás minden ágába beavatta s ezen a bajon a bí
rói függetlenség végett alkotott, de soha meg nem tartott 
1791 :XlI. t.-c. által sem lett elegendőleg segítve.”7

A bírói függetlenség garanciái az 
1869:4. tc.-ben
A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869:4. tc. kimondta 
az igazságszolgáltatás és a közigazgatás szétválasztását.

Jogszabályokhoz való kötöttség 
(Az utasításadási jog megszűnése)

A bíró csak az érvényben lévő jogszabályok alapján gya
korolhatja bírói hatalmát: a törvények, a törvény alapján 
keletkezett és kihirdetett rendeletek és a törvényerejű szo
kás szerint tartozik eljárni és ítéletet hozni, azaz a szakbíró 
„minden lépését” a törvény szabályozza; ehhez járul, hogy 
„indokolni kell minden határozatát, aminek harmóniában 
kell lenni a törvénnyel s meggyőződését is csak a törvény
ből merítheti, tehát a bíró független ugyan minden irány
ban, de annál szorosabb függésben áll a törvénnyel”.8 Ez 
azt is jelenti, hogy a bírónak nem feladata az, hogy a jogot 
önállóan alkossa jogszolgáltató működésében. A magyar 
bírákat nem illeti meg az amerikai bírókat megillető azon 
jog, hogy a törvényt az írott alkotmánnyal összevetve, 
azt az alkotmányszerűség szempontjából felülbírálják (az 
amerikai alkotmány „judge-interpreted law”).

A bíró feladata a konkrét eset elbírálása, s az általa 
megállapított tényállásra a tételes jogszabályt kell alkal
maznia. A tételes jogszabály mikénti alkalmazása pedig a 
bírótól függ, pontosabban a bíró jellemétől, szaktudásától, 
általános műveltségétől, emberismeretétől stb. (bírói mér
legelés).

Oberschall Adolf kúriai elnök 1906. április 24-én el
mondott székfoglaló beszédében kiemelte: „A törvények 
helyes értelme a törvénymagyarázat minden eszközének
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igénybe vételével szabadabb szellemi tevékenység utján 
állapítandó meg, és a törvény alkalmazásánál is a bírónak 
nem csak a törvényben a normális tényálladékra megálla
pított jogszabályt, hanem minden egyes esetnek sajátsága
it, ezeknek jogi jelentőségét, a jogrend czélját és feltételeit 
kell figyelembe vennie. [...] a törvények ily szellemben 
való alkalmazásával sok esetben meg fogjuk közelíteni a 
méltányosság eszméjét is [.. J .”9

A  jogszabályokhoz való kötöttség megszüntette a ko
rábbi utasításadási jog szokását. Az igazságügy-minisztert 
csupán közigazgatási szempontból vett felügyelet illette 
meg a bíróságok felett, a bíráskodásban azonban nem ve
hetett részt, érdemi utasítási joga nem volt. Az igazság
ügy-miniszter még arra sem utasíthatta az alsóbíróságot, 
hogy valamely kérdésben a kialakult felsőbírósági gya
korlatot nagyobb figyelemmel kísérje.

A  bírót a felsőbíró(ság) sem utasíthatta. A  19. száza
dot megelőzően bevett gyakorlat volt, hogy a felsőbírák 
parancslevelekkel utasításokat adtak az alsóbb bíráknak, 
amely számtalan visszaéléshez vezetett. Az igazságszol
gáltatás helyes mederbe történő terelését célozta II. Fer- 
dinánd 1635:12. tc.-e, amely utalt arra, hogy „eddigelé 
igen sok akadály merült föl a miatt, hogy a felsőbb bírák 
a folyamodó fél kérésére, az alsóbb bírák ítélettételét és 
végrehajtását, ellenkező parancsokkal igen gyakran, vég
legesen és elsietve megzavarták, sőt magukat a bírákat is 
idézésekkel a törvény meghallgatására kényszergették” 
Éppen ezért a törvénycikk úgy rendelkezett, hogy a jö 
vőben „a felsőbb bírák az alsóbbakat a törvénytételben 
és ennek a végrehajtásában törvénytelen parancsokkal ne 
akadályozzák és ne háborgassák”.

Az új szabályozásnak köszönhetően a felsőbíróság 
pusztán felügyeleti, ügyviteli, adminisztratív ellenőrzési 
joggal bírt az alsóbíróság felett. Az 59.200/1912. IMrend. 
is csak azt teszi lehetővé, hogy a bíróságok vezetői a bíró 
ítélkezését -  a már meghozott ítéleteket -  figyelemmel kí
sérjék, és az esetleges ellentétes gyakorlatot felfedjék.

szerint a városi és megyei törvényszéki bírákat válasz
tották, rendszerint egy évre, és tisztségük általában nem 
volt meghosszabbítható. A  17. században az ország rendes 
bíráit -  kivéve a nádort -  viszont kinevezte a király, még
hozzá a hétszemélyes tábla és a királyi tábla előterjesztése 
alapján. A  nádort és a királyt -  az ország legfőbb bíráját 
-  pedig az országgyűlés választotta.

A  főrendiház 1869. július 13-í ülésén Horváth Boldizsár 
igazságügy-miniszter érvelt a kinevezés mellett. A  kor
mány azért támogatta, hogy „a bírák választási rendszere 
elejtessék, hogy se rokon-, se ellenszenv, se hála, se gyű
lölet egyik vagy másik párt irányában, mely a bíró mellett 
vagy ellene küzdött, ne ingassa meg a bíró kezeiben azon 
mérleget, melynek döntő irányt csak a törvény és igazság 
adhat”. Utalt arra is, hogy ez az érv a kinevezési rendszer 
ellen is felhozható, hiszen „Lehet mondani, hogy a parla
menti kormány, mely alakulásánál és természeténél fogva 
szintén pártkormány, a kinevezések körül a döntő súlyt, a 
döntő irányt saját pártérdekeitől fogja kölcsönözni; azon
ban ezen érv közelebbről tekintve, nem állja ki a bírálatot. 
Mert, ha áll is az, hogy a parlamenti kormányt sok ízben 
politikai pártérdekek vezetik, ezen érdekek mindig orszá
gos érdekek [...] Csak ezen úton remél a kormány, min
den pártérdeken fölülemelkedett és a jogtudomány szín
vonalán álló bírói kart teremthetni, és csak ily bírói kar 
számolhat a népnél bizalomra és tekintélyre, és csak ezen 
bizalom és tekintély erejével lesz képes a bírói kar a tör
vények iránti tiszteletet, a társadalomnak ezen sarkkövét, 
rendületlenül és sérthetlenül fentartani”10

Bíró csak az a 26. életévét betöltött magyar állampol
gárságú férfi lehetett, aki feddhetetlen jellemű, nem állt 
csőd vagy gondnokság alatt, beszélte a magyar nyelvet, 
rendelkezett a törvényben előírt elméleti és gyakorlati 
képzettséggel, és letette a bírói vizsgát.

Elmozdíthatatlanság és áthelyezhetetlenség

Bíróságokat megszüntetni és újakat felállítani 
csak törvény útján lehet

„A törvényben meghatározott bíróságokat megszüntetni, 
vagy azokon kívül más bíróságot bármi szín és czim alatt 
felállítani, s a bíróságoknak a törvényben megállapított 
illetőségén vagy kerületén, úgyszintén a bírák számán a 
törvényhozás útján kívül változtatni nem szabad.”

Bírói állások betöltése kinevezéssel

A  legtöbb külföldi államban meghonosodott gyakorlathoz 
hasonlóan az 1869. évi törvény szerint az ítélőbírákat, az 
igazságügy-miniszter ellenjegyzése mellett, a király ne
vezte ki élethossziglan.

A  törvényjavaslat tárgyalása során az ellenzék a vá
lasztás gondolatát támogatta. A  19. századi szabályozást 
megelőzően választott és kinevezett bírákkal egyaránt ta
lálkozunk a magyar ítélkező fórumokon. A  régi tradíció

A  bírót büntető vagy fegyelmi eljárás nélkül, akarata elle
nére állásából nem lehetett elmozdítani. Az elmozdíthatat
lanság mellett a bírói függetlenség garanciája az áthelyez
hetetlenség is. A  törvényesen kinevezett bírót az 1869:4. 
tc.-ben meghatározott eseteken kívül csak saját akaratából 
lehetett székhelyéről más bírósághoz vagy más hivatalba 
áttenni vagy előléptetni. Az áthelyezhetetlenség alól kivé
tel természetesen a bírósági szervezet változása, illetve a 
sógorsági vagy rokonsági viszony kizárja az együttalkal
mazást ugyanazon bíróságnál.

Bírák nyugdíjazása

A  bírói elmozdíthatatlansággal áll szoros kapcsolatban a 
bírák nyugdíjazásának kérdése is. A  bírák 40 évi kötele
ző szolgálati idejük kitöltése előtt szolgálatképtelenségük 
külön megállapítása nélkül akaratuk ellenére nem nyug- 
díjazhatók, ha bizonyos életkort, kúriai bírók és velük 
egyenlő vagy magasabb rangban lévők 70., a többiek 65. 
életévüket elérték.
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Összeférhetetlenség

A bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvény részletesen 
szabályozta a politikai, társadalmi, anyagi és az ügy-ösz- 
szeférhetetlenség eseteit.

A bíró nem lehetett egyszersmind a) országgyűlési 
képviselő; b) nem lehetett valamely politikai folyóiratnak 
sem tulajdonosa, sem kiadója, sem szerkesztője; c) nem 
lehetett tagja valamely politikai vagy munkásegyletnek, 
illetőleg gyülekezetnek, nem vehetett részt azok gyűlései
ben, „nem folyhat be sem közvetve, sem közvetlenül azok 
működéseibe, s nem járulhat az ily egylet vagy gyüleke
zet határozatához vagy kérvényéhez”. A bíró nem lehetett 
egyszersmind gyakorló ügyvéd vagy ügynök, tanár vagy 
tanító. A bíró nem folytathatott kereskedést vagy iparüzle
tet, vagy bármi oly foglalkozást, amely a bírói hivatal füg
getlenségével összeférhetetlen, vagy „mely által hivatalos 
kötelességei teljesítésében gátoltatnék” Vagyonkezelés
sel, számadással vagy hatóságok előtti képviselettel járó 
gyámságot vagy gondnokságot a bíró csak akkor viselhe
tett, ha őt erre törvény vagy végrendelet kötelezte.

1723 előtt a kúriai bírákat rosszul és rendszertelenül fi
zették, a bírák jövedelme a bírságokból került ki. Az 1723. 
évi bírósági reformot követően a felsőbíróságok bírái már 
rendes fizetést kaptak. Az 1869:4. tc. értelmében a bíró 
„az állampénztárból huzza fizetését, és a törvényben meg
határozott illetékek és dijakon kivül ingyen tartozik a fe
leknek igazságot szolgáltatni”. A bíró magánszemélyektől 
nem fogadhatott el semmiféle adományt, ajándékot vagy 
javadalmazást.

1869 előtti jogunk nem ismerte az együttalkalmazást ki
záró rokonsági és sógorsági viszonyt, azt az 1891:17. tc. 
tartalmazta: „Ugyanazon bíróságnál sem itélőbirói, sem bí
rósági hivatalnoki állásra nem alkalmazhatók: 1. fel- vagy 
lemenő ágban rokonok és sógorok; 2. az oldalrokonok uno
katestvérig bezárólag; 3. azok, kik örökbefogadó szülői és 
örökbefogadott gyermeki viszonyban állanak; 4. az itélőbi- 
ró vagy bírósági hivatalnok nejének fitestvére, vagy nőtest
vérének férje.” A törvény kimondta azt is, hogy „Nem lehet 
itélőbiró a kir. törvényszéknél vagy kir. járásbíróságnál az, 
a ki a fölöttes kir. ítélőtáblái elnökkel, járásbiró (albiró), a 
ki a fölöttes törvényszéki elnökkel, kir. ügyész (alügyész), 
a ki a fölöttes kir. főügyészszel” az előbbi pontokban „meg
határozott viszonyok bármelyikében van”.

A bíró saját kérésére vagy a fél kifogása alapján nem 
járhatott el adott ügyben (hivatalból figyelembe veen
dő kizáró okok). A 16. század elején II. Ulászló 1500:8. 
tc.-e szólt erről: „Minden főpap báró úr s az országnak 
minden rendes bírája, ítélő mestere és a törvényszéknek 
bármely egyéb ülnöke, a kinek ügyét tudniillik felveszik, 
ennek az ügynek a megvitatása idején személyesen, vagy 
ha rendes bíró, akkor itélőmesterével és helyettesével, va
lamint egyéb hozzátartozóival; a többiek pedig, az ő kí
séretükkel és hasonlóképen hozzátartozóikkal kötelesek a 
törvényszékről távozni.” Werbőczy is említi ezt a kizáró 
okot a HármaskönyVben: „[...] a királyi vagy nádori em
ber ugyanazon ügyben, melyben perbehivást vagy egyéb 
végrehajtást teljesített, meghatalmazott, vagyis ügyvéd 
nem lehet” (II. R. 22. Cz.).

Jog________
löíténeti szemle'—/
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„Függetlenség lefelé"
A „függetlenség lefelé” a bíró függetlenségét jelenti az 
ítélethozatalban egyes magánszemélyektől vagy ezek cso
portjaitól, azaz a társadalomtól.11

Középkori törvényeink már oltalmazták a bíró „fizikai” 
függetlenségét. Mátyás 1462:2. tc.-e szerint hűtlenséget 
követtek el azok, „a kik perbehivás és eltiltás után önha- 
talmulag a bírói levelek és a rendes bírák ítéletei ellen tá
madnak és azoknak ellene szegülnek”, és azok is, „kik az 
ország rendes biráit megölik vagy megsebesítik, különösen 
a mikor köztisztükben járnak el.” Az 1486:65. tc. pedig ki
mondta, hogy a megyei törvényszékre fegyvertelenül lehet 
csak belépni, hiszen „ott nem fegyverrel, hanem joggal kell 
küzdeni”. Az ország rendes bíráiról szóló 1486:68. tc. úgy 
rendelkezett, hogy „a törvényszékeket tisztességgel, méltó
sággal és komolysággal, [...] minden lárma, zaj, zürzavar 
nélkül és háborítatlanul lehessen megtartani, határoztuk: 
hogy a törvényszék épületének ajtai mindenkor nyitva áll
janak és hívatlanul senki se merjen belépni”.

A lefelé való függetlenséget biztosítja a bírói állások 
kinevezés útján való betöltése, illetve a bírói összeférhe
tetlenség szabályozása. 1869 előtt az összeférhetetlenség 
eseteiről csak elvétve szóltak jogforrásaink, hiszen az or
szág rendes bírái, a vármegyei törvényszékek vezetői és 
a városi bírák egyaránt viseltek közigazgatási és politikai 
hivatalt is. A bírák így más foglalkozást is űzhettek, jog
forrásaink csak az ügyvédi hivatástól tiltották el őket.

Az összeférhetetlenség kimerítő szabályozásának kö
szönhetően „Ámbár a bíró nem tud egy pillanatra sem 
elszakadni a társadalomtól s a szociális milieutől, ami tel
jesen lehetetlen is volna, de bírói működésében kikapcsol 
minden külső tényezőt, ami az ítélet megalkotásában za
varná; s csak azokat az elemeket veszi fel a tudatba a bírói 
logika, melyek nélkülözhetlenek a vitás kérdés megoldá
sához s melyek annak organikus részét alkotják”.12

A bíró függetlensége önmagától
1934 januárjában Juhász Andor a Kúrián mondott évnyitó 
beszédében egy osztrák bíró szavait idézte, miszerint „a 
bírói függetlenség tulajdonképpen a legkínosabb függést 
jelenti, nevezetesen a bírónak saját lelkiismeretétől való 
függését. Sókkal nehezebb ugyanis saját lelkiismeretünk 
kétségeit leküzdeni, mint a főnök utasításait híven telje
síteni.”13

A Hármaskönyv szerint: „Mert a bíró, ha mindjárt igaz
ságos ítéletet mond is, felelős a lelkiismeret ítélő széke 
előtt, ha azt inkább gyűlölségből, mint az igazság szerete- 
téből tette” (Élőbeszéd 14. Cz.). A bíró kötelessége, hogy 
„mindent éretten megvizsgáljon; az ítélethozásban se le
gyen meggondolatlan és hirtelenkedő, különben az ő el
hamarkodott akaratát az igazság mostoha anyjának mond
ják. Az egyik peres félnek ne kedvezzen inkább, mint a 
másiknak; ne legyen személyválogató, és másnak a nyo- 
moruságát úgy tekintse, mint a magáét. Mindenekelőtt pe
dig ment legyen a lelki szenvedélyektől, hogy könyörgés, 
gyűlölség vagy szeretet ne vezérelje.”



Iwtéoeti szemle'—/
Jog

„A bírónak e cél érdekében nemcsak a külső benyomá
soktól kell távoltartania magát, hanem ki kell küszöbölnie 
azokat a saját énjéből feltörő ösztönszerű sugallatokat is, 
amelyek a tárgyilagos igazságkeresés útjáról letéríthet
nék.”14 Hiszen a bíró „két személyt képvisel: az egyik 
magán, a másik hivatalos személy” (Hármaskönyv, Élő
beszéd 16. Cz.). A  hivatalos személynek pedig a pártatlan 
ítélőszékben függetlennek kell lennie a magánszemélytől.

Kőnig Vilmos budapesti ügyvéd megfogalmazásában: 
„Az igazságszolgáltatás [...] egy nagy függőségi veszély
nek van kitéve és ez akkor áll elő, ha a bíró nélkülözi a 
lelki függetlenséget. A  bírói minősítés egyik természetes 
és elementáris feltétele, hogy az igazságszolgáltatására hi
vatott egyén képes legyen magától minden affektust távol 
tartani. Az indulat elhomályosítja a tények megismerését, 
az azoknak tulajdonítandó jelentőséget és az igazságos 
megoldáshoz vezető utakat. A  lobbanékony, gyűlölködés
re hajló, akaratos, irigy ember nem alkalmas a bírói te
vékenységre. Csak a jó ember lehet igazságos; aki bírói 
széket elfoglalja azzal a gondolattal, hogy a hatalom az ő 
kezébe van letéve, rosszabb minden antiszociális ember
nél, mert ez utóbbi mindig a helyzetből folyó kényszernek 
van kitéve. Aki nem képes a teljes lelki egyensúly magas
latára emelkedni és ennek fennforgását meggyőzően az 
előtte állók tudatába átvinni, uzurpálja helyét. A  bírónak 
mindig szem előtt kell tartania, hogy mindenki, aki elé ke
rül, a legfájdalmasabb áldozatot hozza, mikor jogát, azt, 
amit igazságnak érez, aláveti egy idegen ember akaratá
nak.”15

Juhász Andor kúriai elnök 1931-ben a Kúria évnyitó 
teljes ülésén tartott megnyitó beszédében az 1931. janu

ár 1-jén hatályba lépő, a törvénykezés egyszerűsítéséről 
szóló 1930:34. te. kapcsán kitért a bíró „belső” független
ségének, elfogulatlanságának követelményére is. Elen
gedhetetlennek tartotta, hogy „a bíróban a jogi képesítés 
mellett hiánytalanul meglegyenek a bírói tiszt gyakorlásá
hoz megkívánt emberi tulajdonságok is. Jó bíró csak so
kat tapasztalt, bölcs észjárású, embertársai sorsát szívén 
viselő, derült kedélyű, becsületes, erkölcsös, jó ember le
het. A  jogi tudás magasabb mértéke nem pótolja a bíróban 
nélkülözhetetlen emberi jellemvonások egyikének vagy 
másikának a hiányát.”16

***

Az igazságszolgáltatás függetlensége ma is elsősorban a 
befolyásmentes ítélkezés és a pártatlan, lelkiismeretes bí
rói munka biztosítását jelenti. Ezzel összefüggésben nem 
annyira az a fontos, hogy egyszemélyi vagy testületi veze
tés működik-e az igazságszolgáltatásban, hanem az, hogy 
a bírói karnak van-e lehetősége részt venni az őt érintő 
döntések meghozatalában. A  függetlenséget elsősorban a 
döntéshozatali mechanizmuson keresztül lehet biztosítani.

Juhász Andor szerint „[...] a független bíróság ítélke
zése csakis támasza lehet minden jószándékú kormány
nak, mert alkalmas arra, hogy a népet a kormány eljárá
sának és intézkedésének törvényessége felől adott esetben 
megnyugtassa. Emellett a független bíróság az, amely a 
törvény előtti egyenlőség szilárd talaján állva, napról-nap- 
ra, óráról-órára országszerte nyilvánosan hirdeti az emberi 
közösségben való maradás föltételeit, s ekként a demok
ráciának és a békességnek ő a legbuzgóbb propagálója.”17
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