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Ésszerű idő
Az emberi jogok érvényesülése a 

büntető jogalkalmazásban
A számunkra legaktuálisabb kérdéskörrel, a reasonable time-nak, 
azaz az ésszerű időben történő tárgyalásnak, továbbá a független és 
pártatlan bíróság általi tárgyalás követelményeinek összefüggései
vel kapcsolatosan kívánom gondolataimat megosztani/

Mind az ENSZ által elfogadott és az 
1976. évi 8. tvr.-rel a hazai jogrendbe ikta
tott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya, mind a szintén a hazai 
jog részét képző Emberi Jogok Európai 
Egyezménye, a Római Egyezmény alapve
tő emberi jogként rögzíti azt, hogy minden
kinek joga van arra, hogy ügyét a törvény ál
tal létrehozottfüggetlen és pártatlan bíróság 
tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn 
belül tárgyalja és hozzon határozatot polgá
ri jogai és kötelezettségei tárgyában, illető
leg az ellene felhozott büntetőjogi vádak 
megalapozottságát illetően.

Régiónkban, Kelet-Közép-Európában 
közel tíz éve beszélünk átalakulásról, meg
újulásról, korszerűsítésről, Európához csat
lakozásról, jogharmonizációról. Ennek fé
nyében nagy jelentőséget kapnak az emberi 
jogok maradéktalan érvényesülését biztosí
tójogalkotási munkálatok és az azokat meg
alapozó elméleti kutatások. Tudományos 
folyóiratainkban, könyvkiadá-sunkban 
számtalan igen figyelemre méltó mű jelenik 
meg, melyek további garanciák bevezetését

sürgetik. Különösen így van ez az igazság
szolgáltatás és ezen belül a bírói jogalkalma
zás területén. A reformokat sürgetők szebb
nél szebb ötleteket, javaslatokat terjesztenek 
elő az elméletek szintjén és csak kevesen jut
nak el azok mai megvalósíthatóságának fel
tételeihez. Az elméletek eme sokszínűsége a 
garanciák erősítését szorgalmazza, ugyan
akkor rövidíteni kívánja az eljárásokat, ami 
önmagában is nehezen összeegyeztethető 
követelményként jelentkezik. Vannak né- 
hányan, akik az ideális állapot felvázolása

* Elhangzott 1996. november 14-én, Sátoraljaújhelyen, az Eötvös József Klub nemzetközi tudományos 
konferenciáján.



FÓRUM

után, mielőtt szárnyalni kezdenénk, azonnal 
visszarántanak a valóságba, s kimondják a 
végső következtetést, nálunk az alapvető 
változtatásnak hiányoznak mind a személyi, 
mind a pénzügyi feltételei.

T ú lterh elt
bíróságok

Már a téma felvetésekor hangsúlyoz
nunk kell azonban, hogy az ésszerű idővel 
kapcsolatos kérdéskör Európa nyugati fe
lének, sőt valamennyi, az Európa Tanácshoz 
tartozó tagállamnak élő és égető problémá
ja, hiszen ezekben az államokban is túlter
heltek a bíróságok, mind a polgári, mind pe
dig a büntetőügyek elhúzódnak, és e két 
tényező között szoros kapcsolatot, mi több, 
ok-okozati összefüggést vélnek felfedezni. 
(Ott pedig állítólag mindenre több pénz jut.) 
Emiatt már 1987-ben az EurópaTanács Mi
niszteri Bizottsága egy ajánlást fogadott el. 
Az ajánlás célja a tagállamok közötti na
gyobb egység kialakítása a büntető igazság
szolgáltatás gyorsítását és egyszerűsítését 
szolgáló közös tevékenység során. Akik a 
büntetőeljárási jog összehasonlító tudomá
nyával foglalkoznak, már az első megköze
lítésben nyugodt szívvel kijelenthetik, hogy 
ez semmi más nem lehet, mint egy jámbor 
óhaj, hiszen az angolszász típusú eljárásjo
got igencsak nehéz, ha nem lehetetlen egy
séges formára hozni a kontinentális eljárás
jogokkal, különösen akkor, amikor ez utób
bin belül is lényeges eltérések tapasztalha
tók az eljárás felépítését, az igazságszolgál
tatási feladatokat ellátó szervezetek hatás
körét, feladatkörét illetően, s a tagállamok 
sem mutatnak nagy hajlandóságot az általuk 
többé-kevésbé jónak tartott, néhol több év
százados hagyományokkal rendelkező 
módszerek megváltoztatására. (Egyedül

Svájcban 29 féle büntető perrendtartás alap
ján folynak a kantonális büntetőeljárások.)

Ha ebből a szempontból határozzuk meg 
helyzetünket, nincs szégyellnivalónk sem
miben, hiszen jogrendszerünk, büntető jo
galkalmazási hagyományaink -  még a szov
jet mintához való idomulást is figyelembe 
véve -  sok nyugat-európai országénál ré
gebbiek és mind a mai napig működőképe
sek, az egyezménybe foglaltak pedig szinte 
kezdettől fogva részei büntető perrendtar
tásunknak. A kérdés az, hogy más szem
pontból is ilyen büszkék lehetünk-e mag
unkra, az Európába történő menetelésünk 
során.

Van-e etalon?
Mindenekelőtt azt kell megállapíta

nunk, hogy számunkra milyen társadalmi, 
politikai környezet adatott arra, hogy a bün
tető igazságszolgáltatáson belül az alapvető 
emberi jogok maradéktalan érvényesítését 
lehetővé tegyük. Meg kell vizsgálnunk azt, 
hogy kin múlik és ezen belül mennyire mú
lik a bíróságokon, a bírákon az, hogy Ma
gyarországon az ésszerű időn belüli elbírá
láshoz való jog érvényesülhessen.

Az ésszerű idő fogalmát egyik egyez
mény sem határozza meg, de nem definiálja 
azt az Emberi Jogok Európai Bizottsága és 
az Emberi Jogok Európai Bírósága sem. 
Mindezek után felvetődhet a kérdés, hogy a 
sok esetben a hagyományokhoz mereven ra
gaszkodó, ennyire eltérő jogszabályi kör
nyezetben meghatározható-e egyáltalán va
lamiféle etalon az ésszerű időt illetően. At
tól tartok, hogy nem. Ezt a vélekedésemet tá
masztja alá a bíróság több eseti döntése, 
melyből egyértelműen az a következtetés 
vonható le, hogy bár vannak általánosan fi
gyelembe veendő körülmények, amelyek-
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és az évtizedek óta több ezres és gyakorlati
lag feldolgozhatatlan ügyhátralékkal küsz
ködő megyeszékhelyi bíróságokra telepíti 
kizárólagos illetékességgel, ahelyett, hogy 
megszüntetne minden indokolatlan kizáró
lagos illetékességet, az ügyek elbírálását de
centralizálná és közelebb vinné az igazság
szolgáltatást az állampolgárokhoz? A helyi 
bírósághoz a több száz, nem ritkán ezer fo
rintot is meghaladó útiköltséget a felek és a 
tanúk talán még megfizetnék, az ennek több
szörösét kitevő megyeszékhelyre utazás 
költségeit azonban már biztosan nem vállal
ják. A vádlottak és tanúk távolmaradása pe
dig nem az eljárás gyors befejezésének irá
nyába ható té-nyező.

Ugyancsak be kellene látnia a politiká
nak, hogy a feketegazdaság ellen nem elsőd
legesen a büntetőjog eszközével kell harcol
ni, mert gazdasági folyamatok szabályozá
sára a büntetőjog eddig sem volt és ezután 
sem lesz alkalmas. Nagyon látványosnak tű
nik, és az utóbbi időben gyakran élnek is ve
le mind a hatalmon lévők, mind az ellenzé
kiek, hogy ha kedvezőtlen gazdasági, pénz
ügyi folyamatokkal nem tudnak mit kezde
ni, akkor újabb és újabb tényállásokkal bő
vítik a büntető törvénykönyvet. Ez azonban 
nem más, mint szánalmas pótcselekvés. 
Ezeknek a cselekményeknek a felderítésére 
ugyanis -  és ezt ők nagyon is jól tudják, hi
szen más kérdések kapcsán mindig erre hi
vatkoznak -  soha nem lesz elég sem a pénz, 
sem a személyi állomány.

Ml lehet
a m egoldás?

Már a kezdet kezdetén egy nagyon egy
szerűnek tekinthető megállapítást kell ten
nünk. Meghatározott ügymennyiséghez 
meghatározott bírói létszámot kell rendel

nünk. Itt azonban nem feltétlenül egyenes 
arányról van szó. Az kétségtelenül alapkö
vetelmény, hogy valamennyi bírói állást be- 
töltsünk valamennyi bíróságon, és ahol ke
vés a létszám, ott haladéktalanul újabb stá
tus létesítésével akadályozzuk meg az 
ügyek elöregedését, de nem mindegy, hogy 
kivel kell betöltenünk a bírói állásokat. Nem 
kívánom megkérdőjelezni a nők egyenjogú
ságát és a bírói tisztségre való alkalmasságu
kat, de azért lássuk be: abban a bírói szerve
zetben, ahol a nők aránya a 80%-ot közelíti, 
ott valami nincsen rendben. A tapasztalatok 
szerint a nők bírói szakvizsga letételéig -  ez 
24-26 életév -  nem szülnek, majd csak ezt 
követően, s a magyar átlagnak megfelelően 
legalább két gyermeket. Ez a munkaszerve
zés szempontjából optimális esetben is leg
alább további 4-5 évi kiesést jelent, tehát a 
bírónő 30 éves korára nemcsak teljesen kez
dőként ül a bírói székbe, de a mai kor körül
ményei között az alkalmazandó joganyag 
jelentős része is megváltozik. De nem jobb a 
helyzet a férfiak esetében sem, hiszen mire 
ők elérik a 30. életévüket, döntő többségük a 
lényegesen magasabb jövedelmet biztosító 
magánszféra kedvéért otthagyja a bíróságot. 
Kétségtelen: családot alapítani, egzisztenci
át teremteni a mai bírói fizetésből nehéz. 
Pontos statisztikai adatokkal nem rendelke
zem, de ismereteim szerint az elsőfokú ítél
kezésben működő 40-60 év közötti bírák 
aránya nem éri el a tíz százalékot. Holott ez 
a réteg az, amely kellő elméleti és gyakorla
ti felkészültséggel rendelkezik, amely 
ugyanazt az ügymennyiséget gyorsabban és 
nem utolsósorban helyesebben, hatéko
nyabban bírálja el, tehát kevesebb hatályon 
kívül helyezéssel, kevesebb megismételt el
járással, s ezáltal nem terhelik aránytalan és 
indokolatlan munkával a másodfokon eljáró 
bíróságokat. Ezek azok a bírók, akik az egy-
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nek alapján döntenek, de mindig a konkrét 
esetben határoznak arról, hogy felelős-e egy 
állam az adott ügy elhúzódásáért vagy sem. 
Ilyen általánosságban figyelembe veendő 
szempont, hogy az államok a Bíróság előtt 
kimentésük érdekében nem hivatkozhatnak 
arra, hogy az elégtelen személyzet elegendő 
magyarázat az ésszerű idő be nem tartására, 
s nem hivatkozhatnak az igazságszolgálta
tás mechanizmusában rejlő eljárási vagy 
egyéb hibákra. Ugyanakkor figyelembe ve
endők: az adott ügy összetettsége, az a mód, 
ahogyan abíióságok az ügyet kezelik, annak 
vizsgálata, hogy a kérelmező perbeli maga
tartásával mennyiben járult hozzá a késede
lemhez, és merültek-e fel olyan különleges 
körülmények, amelyek az eljárás elhúzódá
sát igazolhatják.

Ez azonban nem ad általános felmen
tést az államnak. Egy igen lényeges kérdés
ben ugyanis a bíróság határozott és követ
kezetes álláspontot alakított ki, nevezete
sen: az állam felelős igazságszolgáltatási 
rendszerének olyan megszervezéséért, 
amely biztosítani tudja a polgári perek és a 
büntetőeljárások ésszerű időn belüli befe
jezését.

Ezért már most vissza kell utasítanunk 
az államhatalom birtokosai, a politika kép
viselői részéről igen gyakran megnyilvá
nuló minden bíróságra hivatkozást és bíró
ságokra mutogatást, amikor az állami és fő
leg a gazdasági életben megnyilvánuló és 
általuk kezelni nem tudott működési zava
rok okán az igazságszolgáltatást teszik fe
lelőssé a saját tehetetlenségük beismerése 
helyett. A bíróságok jogalkalmazó és nem 
jogalkotó szervek, így saját működésüket 
illetően nincsenek abban a helyzetben, 
hogy a szervezetben, az eljárásjogban ta
pasztalható alapvető és jogalkotást igénylő 
hibákat, hiányosságokat kiküszöböljék.

A  b írák  
részvétele

Évtizedek óta létrehozta és működteti az 
Igazságügyi Minisztérium a polgári és a 
büntetőeljárási jog kodifikációjával foglal
kozó tudományos és törvény-előkészítő bi
zottságait. Ezek a bizottságok évtizedek óta 
több-kevesebb rendszerességgel összejön
nek, tanulmányokat készítenek, de ki tudja, 
miért, a hegyek vajúdásából csak néha szü
lethet meg egy-két szánalmas egér. Mert 
ugyan a polgári jogban a bontóper előtti 
meghallgatások eltörlését, a büntető eljárás
jogban a tárgyalás mellőzésével hozható 
döntések körének kiszélesítését hogyan te
kinthetnénk átfogó reformnak? Nem hi
szem, hogy e bizottságok tagjainak a felké
szültségében, tenniakarásában van a hiba. 
Kulcsár Kálmán minapi rádióinteijújában 
az átfogó jogi szabályozás akadályaként a 
politikai konszenzus hiányáról beszélt.

Amennyiben az államhatalmi ágak tel
jes szétválasztását a jogállamiság egyik is
mérvének tekintjük, a bírákat nem terheli fe
lelősség a megalkotott jogszabályok minő
ségéért. Ugyanakkor a bírói gyakorlatban 
felhalmozódó tapasztalatokat, a gyakorló 
jogászok visszajelzéseit a jogalkotó hatalom 
nem nélkülözheti. Amíg a politika az igaz
ságszolgáltatást érintő alapvető jogalkotási 
kérdésekben előzetesen nem kéri ki a benne 
dolgozók véleményét, vagy ha igen, akkor 
nem szakmai szervezetekhez fordul (Bírói 
Egyesület), legalábbis lényeges kommuni
kációs zavarról kell beszélnünk.

Hogy miért fontos és aktuális ez a kér
dés? Hát hogyan szolgálhatja az eljárás 
gyorsítását az a törvénymódosítás, amely az 
ésszerű időt a magyarországi viszonyok kö
zött átlagon felül biztosító helyi bíróságok
tól elveszi a fiatalkorúak ügyeinek intézését,
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re terjedelmesebb, bonyolult szakmai meg
ítélésű ügyek tárgyalására képesek. Ezek
nek az ügyeknek a száma pedig folyamato
san nő. És az elbírálásukra képes és alkalmas 
bírák száma?

Ez tehát az igazságszolgáltatás működé
sének mai társadalmi, politikai környezete. 
Az átmeneti időszak eredeti tőkefelhalmo
zása körüli acsarkodásban az államnak sem 
ideje, sem pénze a szervezeti rendszer átala
kítására, a létszám bővítésére, a több évtize
des tapasztalattal rendelkező bírói testület 
kialakítására, az eljárásokban szereplő szer
vek közötti feladatmegoszlás arányosításá
ra. A jelentős gyorsítást eredményező bíró
sági informatikai fejlesztésre alig jut pénz. 
Az erre szánt összeg pedig vagy hozzá nem 
értésből vagy egyéb üzleti megfontolások 
alapján minimális hatékonysággal haszno
sul.

A  bíró erkölcse
Ilyen körülmények között hogyan tehet 

eleget a bíró a hivatkozott jogszabályi kö
telezettségeinek, hogy ésszerű időn belül 
elbírálja az elébe vitt ügyet? Mi ad erőt an
nak a bírónak az alapos felkészüléshez, a 
nyugodt és higgadt tárgyalásvezetéshez, 
pontos és szakszerű ítélethozatalhoz, aki
nek a szekrényében több száz ügy vár kitű
zésre, amelyek óhatatlanul elöregednek, 
egyre kevésbé lesznek befejezhetők, mert a 
régi ügyekben már sem a vádlottak, sem a 
tanúk nem jönnek, ha jönnek is, már min
dent elfelejtettek stb. Ez az erő kizárólag a 
hivatástudat, a bírói hivatás tisztelete és 
becsülete, a bíró erkölcse. Ám ugyanakkor 
ez a bíró a sajtóból majd mindennap azt 
hallja vissza, hogy az államhatalom min
dent megtesz ugyan a bűnözés visszaszorí
tásáért, de a bíróságok nem végzik megfe

lelően feladatukat. Ezekhez a hangokhoz 
igen sajnálatosan az utóbbi időben az ügyé
szi szervezet is csatlakozni látszik. (Köz
tünk legyen mondva: a nem kielégítő nyo
mozati munkára épülő, a rendőri összefog
laló jelentést szinte szó szerint megismétlő 
vádiratok jelentős többletmunkát eredmé
nyeznek a bírói szakban.) A vezető politi
kusok és neves, közéleti szerepet vivő taná
csadóik a sajtó hasábjain minimális szak
mai ismeretek nélkül minősíthetik az adott 
ügyekben hozott bírói ítéleteket, s ezzel 
egyidőben alkotmánybírói döntés követ
keztében a munkájukat élethivatás szerint 
végző bírák mint hivatalos személyek egy 
kalap alá kerülnek a politikusokkal. Aki 
közszereplést vállal, tűrje el, hogy adott 
esetben mocskolódnak vele. Nos, kérem, a 
bírói hivatás nem közszereplés, itt az ítél
kezés nem zavaros és felelőtlen pártpoliti
kai szempontok szerint, hanem a hatályos 
jogszabályok alapján, a Magyar Köztársa
ság nevében folyik.

Erről pedig a molnár, a fia meg a szamár 
meséje ju t eszembe: aki szamarat fog a pú
posra rakott társzekér elébe, majd fiástul rá 
is telepszik, és az emelkedőén felfelé akar
ja  azt hajtani, ne a szamarat rugdossa és 
mocskolja, ha a szerencsétlen csak vánszo
rogni képes. Ha pedig egy idő után elfogy a 
szamárból a hivatástudat, ami még ideig- 
óráig a szekér előtt tartja, ne csodálkozzon 
rajta senki, hogy a szekér visszagurul a lej
tőn. Akkor aztán a bölcs államhatalom 
megállapíthatja ugyan, hogy mindenféle 
szerződésekkel látszólag Európában va
gyunk -  mert a bűnözés, a korrupció, a ká
bítószer-fogyasztás mértéke már európai - ,  
csak éppen a bíróságok, a jogállamiság vé
dőbástyái omlanak össze teljesen.

Szatmári Béla


