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A török igazságszolgáltatás aktuális helyzete  
az igazságszolgáltatási reform,  
az alkotmánymódosítás  
és a bírósági függetlenség alapelvei tükrében

(Bevezetés) Napjainkban kimagasló nemzetközi figyelem kíséri Törökországot, hiszen 
központi szerepet játszik az európai bevándorlási probléma kezelésében és a helyszín-
hez legközelebb eső és jelentős haderővel rendelkező NATO-tagállamként a közel-keleti 
konfliktusnak is kulcsszereplője. Ugyanakkor Törökországban az igazságszolgáltatási 
rendszerben végbemenő folyamatok, a napjainkban zajló tömeges letartóztatások, mely 
a bírákat is érinti, egyre nagyon nyugtalanságot keltenek. Nyilvánvaló, hogy a 2016. 
július 15-ei puccskísérlet, illetve a Szíriában történő katonai szerepvállalás, továbbá a 
terrorizmus elleni küzdelem is jelentős hatást gyakorolt Törökország bel- és külpoliti-
kájára, igazságszolgáltatási rendszerének az uniós csatlakozásra tekintettel előirányzott 
reformjára. A folyamat irányát jól jelzi a 2017. április 16-án tartott népszavazás, ahol a 
török választók – a nyugati aggodalmak ellenére – a prezidenciális rendszer bevezeté-
séről döntöttek.

Cikkünkben e folyamat két elemét, a bírákkal szembeni kényszerintézkedéseket és az 
alkotmánymódosítást fogjuk röviden áttekinteni annak érdekében, hogy kissé árnyaltabb 
képet adjunk a Törökországban jelenleg zajló folyamatokról, amelyek érinthetik az or-
szág uniós csatlakozását, és ez által az Európai Unió jövőbeli fejlődését.

(A 2016. július 15-ei puccskísérlet hatásai) A meghiúsult török puccskísérlet, és an-
nak nyomán a szigorú fellépés az újságírókkal, jogászokkal, bírókkal, katonákkal és 
bárkivel szemben, akit a hatóságok kapcsolatba hoztak az Amerikában élő Fethullah 
Gülen hitszónokkal, akit a török kormány a puccskísérlet megszervezésével vádolt, 
egyes elemzők szerint mind abba az irányba mutattak, hogy Törökország elindult az 
reiszlamizálódás útján.1 A puccs és az azt követő kemény fellépés miatt feszültté vált 
Törökország és az Európai Unió kapcsolata.

A török kormány elkésettnek érezte az EU reakcióját és támogatását, annak ellenére, 
hogy a puccs során rengeteg civil és a kormányerők sok tagja vesztette életét. Mindezek 
mellett európai vezetők aggályokat vetettek fel a török kormány szigorú fellépésével 
kapcsolatban. Az uniós tagállamok vezetői ugyanakkor aggódnak a török jogállamiság 
stabilitásáért, és úgy látják, hogy az események következtében Erdoğan elnök kezében 
egyre több hatalom összpontosul.

A nyugati szempontok: jogállamiság, bírói függetlenség
Az EU nyugtalanítónak találta többek között a török terrorellenes törvényt, amelyre 
a török kormány az ellenfeleivel szembeni kemény fellépését alapozta. Az EU szerint 
ugyanis a török kormány által meghozott terrorellenes törvény (az ún. TMY) túl tágan 
értelmezi a terror fogalmát, ezért többször is kérte Ankarát, hogy változtassanak rajta. 
Recep Tayyip Erdoğan török elnök több alkalommal is hangoztatta, hogy még az EU ál-
tal ígért vízummentesség kedvéért sem kívánják megváltoztatni a terrorellenes törvényt. 
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Törökország álláspontja szerint, az ország jelenlegi magas terrorveszélyeztetettsége, az 
ismétlődő terrortámadások miatt, valamint a 2016. július 15-i puccskísérlet után nem 
lehet napirenden a törvény módosítása.2

A Velencei Bizottság is áttekintette a törvényt és változtatásokat javasolt azokban a 
cikkekben, amelyekre a korábbi, jogellenesnek tekintett eljárásokat alapozták. A 299. 
cikk tekintetében, amely az elnök személyének megsértésével kapcsolatos, a bizottság 
aggályokat vetett fel, mert az alkalmas a szólásszabadság korlátozására, ezért e cikk 
törlését javasolták. Az uniós tagállamok büntetőjogában az államfő megsértése ugyan 
esetenként szintén bűncselekményt valósít meg, de jellemzően csak pénzbüntetést von 
maga után, és e lehetőséget ritkán alkalmazzák, ellentétben Törökországgal, ahol e jog-
szabályhelyre hivatkozva az utóbbi időben nagyszámú letartóztatást hajtottak végre, s a 
letartóztatások napjainkban is folyamatosan zajlanak, és sajnos egyre nagyobb számban 
történik bírák esetében a hivatalból történő elmozdítás, illetve letartóztatás. (A török 
igazságügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy a kapcsolódó ügyek száma 1845 körül van.) 
Emellett a bizottság a 301-es cikk megváltoztatásával kapcsolatban is javaslatot fogal-
mazott meg, amely azt szankcionálja, ha valaki a nemzetet vagy az államot megalázó 
cselekményt valósít meg. A javaslat szerint az adott cikket újra kell fogalmazni, amely-
nek keretében fokozni kell annak egyértelműségét, és javítani szükséges a cikkben lévő 
szóhasználat és fogalmazás konkrétságát. A bizottság továbbá javasolta, hogy a jogsza-
bályhely alkalmazását korlátozzák azokra a kijelentésekre, amelyek erőszakra uszítanak 
vagy gyűlölet keltésére alkalmasak.3

Az Európai Igazságszolgáltatási Tanácsok Hálózata (ENCJ) kezdettől fogva figye-
lemmel kísérte a török igazságszolgáltatás helyzetének a puccskísérletet követő ala-
kulását. Az ENCJ viszonylag gyorsan reagált az eseményekre. Első nyilatkozatukban 
leszögezték: „[a]z ENCJ elítéli a törökországi puccskísérletet, és sajnálatát fejezi ki az 
elvesztett életekért és a jelentős károkért. A puccs mögött álló személyeket a nemzet-
közi normáknak megfelelő tisztességes és pártatlan tárgyaláson felelősségre kell vonni. 
Az ENCJ-t súlyosan aggasztják azok a jelentések, melyek szerint a Bírák és Ügyészek 
Magas Tanácsa több mint 2700 bírót és ügyészt felfüggesztett, illetve elbocsátott néhány 
órával a rettenetes események után. Úgy tűnik, a Bírák és Ügyészek Magas Tanácsának 
több tagja is azok között a bírák között van, akiket felfüggesztek. További jelentések 
jelzik, hogy sok bírót és ügyészt később őrizetbe vesznek. A jelenlegi események okot 
adnak annak feltételezésére, hogy az igazságszolgáltatáson belüli további tisztogatás a 
sikertelen puccskísérlet ürügyén történik. Az ENCJ ismételten felszólítja a török hatósá-
gokat, hogy maradéktalanul tartsák tiszteletben azokat a fő elveket, amelyek biztosítják 
a bírák függetlenségét és a megfelelő eljárás elveit az összes érintett számára. Az ENCJ 
követi a törökországi fejleményeket, és szoros kapcsolatban áll az érintett európai és 
nemzetközi hatóságokkal.”4

Az ENCJ Igazgatótanácsa 2016. szeptember 28-án, Brüsszelben kiadott közlemé-
nyében foglalt állást a török Bírák és Ügyészek Magas Tanácsának álláspontjáról: „Az 
ENCJ megismételte a Törökországban a közelmúltban megkísérelt puccs teljes körű 
elítélését. A demokratikusan megválasztott kormány ellen folytatott támadás során 
felmerült emberveszteség megbocsáthatatlan. A felelősöket a nemzetközi normáknak 
megfelelő nyílt, tisztességes és pártatlan bírósági eljárásban felelősségre kell vonni. 
Az ENCJ aggodalmának adott hangot a puccskísérlet előtt és után, hogy a Bírák és 
Ügyészek Magas Tanácsának a bírák átadására, felfüggesztésére, eltávolítására és üldö-
zésére vonatkozó megközelítése nem áll összhangban az igazságszolgáltatási független-
ség elvével. Az ENCJ meggyőző tájékoztatást kapott arról, hogy ezek az eljárások a fent 



42 DR. PRIEGER – DR. POMEISL: A TÖRÖK IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS...

Valóság • 2018. április

említett elvek tiszteletben tartása nélkül történtek. Az ENCJ Igazgatótanácsa többször 
kérte a török Bírák és Ügyészek Magas Tanácsát, hogy közöljön részleteket a bírák és az 
ügyészek ezreinek rendkívüli, tömeges elbocsátásával kapcsolatos eljárásokról, és iga-
zolja, hogy a bírák és az ügyészek fegyelmi eljárásaira vonatkozó minimális nemzetközi 
előírások követték. Ezekre a létfontosságú kérdésekre eddig nem érkezett kielégítő vá-
lasz. Az ENCJ által kapott információk és a török Tanács által adott kielégítő válasz hi-
ánya miatt a testület arra a következtetésre kényszerül, hogy a török Bírák és Ügyészek 
Magas Tanácsa már nem felel meg az ENCJ azon követelményének, hogy független a 
végrehajtó hatalomtól és a jogalkotótól úgy, hogy biztosítsa a török igazságszolgáltatás 
függetlenségét. Az ENCJ testülete ennek megfelelően egyhangúlag úgy határozott, hogy 
javasolja a Közgyűlésnek az HSYK [a török Bírák és Ügyészek Magas Tanácsa] ENCJ-
megfigyelői státuszának felfüggesztését. Ennek érdekében rendkívüli közgyűlést hívott 
össze, amelyre 2016 decemberében kerül sor.”5

Az ENCJ 2016. december 8-ai hágai rendkívüli Közgyűlése végül felfüggesztette 
a török Bírák és Ügyészek Magas Tanácsa megfigyelői státuszát. A határozat indo-
kolása szerint: „[a]z ENCJ követte a 2014. utáni törökországi igazságszolgáltatási 
fejleményeket, és aggodalmait fejezte ki mind a HSYK-val folytatott levelezésében, 
mind a Hágai Nyilatkozatban (2015. június), a Varsói Nyilatkozatban (2016 júniu-
sában) és közelmúltban a bírák és az ügyészek tömeges felfüggesztését, és ismét az 
elbocsátást követően. A HSYK-nak bőven volt lehetősége arra, hogy megmagyaráz-
za a cselekedeteit. Kihasználta ezt a lehetőséget augusztus 31-i állásfoglalásának 
elküldésével és a helyzetnek a 2016. december 8-ai Hágai Rendkívüli Közgyűlésen 
való elmagyarázásával. Az ENCJ elismeri a 2016. július 15-i események által oko-
zott óriási hatásokat és az ezt követő nemzeti traumákat. Az érintetteket a nemzetkö-
zi normáknak megfelelő nyílt, tisztességes és pártatlan bírósági eljáráson keresztül 
felelősségre kell vonni. Az ENCJ feladatának nem része, hogy állást foglaljon a tö-
rökországi belső politikai helyzetről. Figyelembe véve azonban, hogy a HSYK nem 
győzte meg az ENCJ-t, hogy megfelel a követelményeinek, a HSYK nyilatkozatai, 
valamint más forrásokból származó információk, beleértve az Európai Parlament, 
az Európai Bizottság, az Európa Tanács emberi jogi biztosa, a Human Rights Watch 
és a Velencei Bizottság jelentéseit és nyilatkozatait, az ENCJ úgy döntött, hogy a 
HSYK döntései és így a HSYK mint intézmény, úgy tűnik nem felelnek meg az 
Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Követelményeinek. Ezért a HSYK jelenleg 
nem felel meg az ENCJ alapszabályának, és már nem olyan intézmény, amely füg-
getlen a végrehajtó hatalomtól és a törvényhozástól, biztosítva a végső felelősséget 
az igazságszolgáltatási szervezet támogatásáért a független igazságszolgáltatás biz-
tosításában. A Közgyűlés ezért egyhangúlag úgy döntött, hogy a HSYK megfigyelői 
státuszát felfüggeszti. Ezért a HSYK egyelőre kizárt az ENCJ tevékenységeiben 
való részvételből. Az ENCJ azonban nyitott a HSYK-vel való kapcsolattartásra, és 
kész arra, hogy felajánlja segítségét és útmutatását az Igazságszolgáltatási Tanácsok 
Európai Követelményeinek megfelelően.”6

A puccskísérelt utáni intézkedésekre a legsúlyosabb reakció az Európai Parlament 
részéről érkezett. Az Európai Parlament 2016. november 24-i állásfoglalása az EU 
és Törökország közötti kapcsolatokról [2016/2993(RSP)], leszögezte, hogy bár „az 
Európai Unió és az Európai Parlament határozottan elítélte a törökországi katonai 
puccskísérletet és elismerte, hogy a török hatóságok legitim hatásköre, hogy bün-
tetőeljárást indítsanak a puccskísérlet szervezőivel és résztvevőivel szemben”, de a 
„török kormány által a szükségállapot folyamán foganatosított elnyomó intézkedések 
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aránytalan súlyúak és sértik a török alkotmány oltalma alá helyezett alapvető jogokat 
és szabadságokat, az Európai Unió alapját képező demokratikus értékeket, valamint a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát”.

Ezt a megállapítását az Európai Parlament arra alapozta, hogy „a puccskísérlet óta a 
hatóságok letartóztatták a Török Nagy Nemzetgyűlésnek a HPD ellenzéki párthoz tar-
tozó 10 képviselőjét, valamint mintegy 150 újságírót (újságírók ilyen magas számban 
történő letartóztatása az egész világon példátlan); … 2386 bírót és ügyészt tartanak 
fogva, valamint 40 000 további személyt, akik közül 31 000 továbbra is letartóztatás 
alatt áll; … a Bizottság Törökországra vonatkozó 2016-os jelentése szerint 129 000 
közalkalmazottat vagy továbbra is felfüggesztenek állásából (66 000), vagy már 
elbocsátottak (63 000), és a legtöbbjükkel szemben mind a mai napig nem történt 
vádemelés … Erdogan elnök és a török kormány tagjai több nyilatkozatot tettek 
a halálbüntetés visszaállítására vonatkozóan … súlyos aggályok vetődtek fel a 
puccskísérletet követően fogva tartott és letartóztatott személyek életkörülményei, 
valamint a véleménynyilvánítás szabadságát, a sajtót és médiát sújtó megszorítások 
miatt Törökországban”.

Az Európai Parlament ezért úgy nyilatkozott, hogy „határozottan elítéli a 
Törökországban 2016 júliusában megkísérelt katonai puccs kudarca óta foganatosított 
aránytalan elnyomó intézkedéseket; hangsúlyozza töretlen elkötelezettségét amellett, 
hogy Törökország továbbra is erős szálakkal kötődjék az EU-hoz; felhívja azonban a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezdeményezzék a Törökországgal folytatott csatla-
kozási tárgyalások ideiglenes felfüggesztését; … vállalja álláspontjának felülvizsgálatát, 
mihelyt Törökországban megszűnnek a szükségállapot alatt bevezetett aránytalan intéz-
kedések; felülvizsgálatát arra alapozza majd, hogy a jogállamiság és az emberi jogok 
tiszteletben tartása az egész országban helyreállt-e; úgy véli, hogy e felülvizsgálat meg-
felelő időpontját a szükségállapot feloldása jelentené; … ismételten hangsúlyozza, hogy 
ha a török kormány visszaállítaná a halálbüntetést, akkor ennek a csatlakozási folyamat 
hivatalos végét kellene jelentenie”.

Az Európai Parlament reakcióját érthetővé teszi, hogy az első koppenhágai kritérium 
szerint a csatlakozás feltétele „a demokráciát, a jogállam és az emberi jogok érvénye-
sülését garantáló intézmények stabilitása, a kisebbségi jogok tiszteletben tartása és vé-
delme”.7 Az EUSZ 49. cikkének első bekezdése is a csatlakozás feltételévé teszi, hogy 
a csatlakozni kívánó állam tartsa tiszteletben az EUSZ 2. cikkben említett értékeket, és 
legyen elkötelezett azok érvényesítése mellett. Az EUSZ 2. cikke szerint az Unió az 
emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogál-
lamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait 
– tiszteletben tartásának értékein alapul.

Az EUSZ 6. cikkének (1) bekezdése szerint az Unió elismeri az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 2000. december 7-i, Strasbourgban 2007. december 12-én kiiga-
zított szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi 
kötőerővel bír, mint a Szerződések; a Chartában foglalt jogokat, szabadságokat és el-
veket a Charta VII. címében foglalt, az értelmezést és alkalmazást szabályozó általános 
rendelkezéseknek megfelelően kell értelmezni, kellően figyelembe véve a Chartában 
említett azon magyarázatokat, amelyek meghatározzák az egyes rendelkezések erede-
tét. Az EUSZ 6. cikkének (3) bekezdése szerint az alapvető jogok, ahogyan azokat az 
emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, 
továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következnek, 
az uniós jogrend részét képezik mint annak általános elvei.



44 DR. PRIEGER – DR. POMEISL: A TÖRÖK IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS...

Valóság • 2018. április

A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot az Alapjogi Charta 
47. cikke biztosítja, amely – a Chartához fűzött hivatalos magyarázat szerint – az Emberi 
Jogok Európai Egyezmény (EJEE) 6. és 13. cikkén alapul, így annak értelmezése során 
azoknak az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) által kialakított gyakorlat is figye-
lembe veendő. Témánk szempontjából „független és pártatlan bíróság” fogalmának 
értelmezéséhez támpontot nyújt az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R(94)12. 
számú ajánlása a bírák függetlenségéről, hatékonyságáról és szerepéről, valamint az 
ENSZ Közgyűlés 1985. november 29-i 40/32 határozatával és 1985. december 13-i 
40/146 határozatával jóváhagyott „Az igazságszolgáltatás függetlenségének alapelvei”.8

Ez utóbbi dokumentum 12. pontja szerint „[a] kinevezett vagy megválasztott bírák 
a kötelező nyugdíjkorhatárig vagy a hivatali idejük lejártáig garantált hivatalviselést 
biztosítanak”. Az Alapelvek külön is foglalkozik a bírák eltávolításával és felfüggesz-
tésével. Ezek szerint: „[a]z igazságszolgáltatási és szakmai minőségében eljáró bíró 
ellen felhozott vádat vagy panaszt megfelelő eljárásban gyorsan és tisztességesen kell 
megtárgyalni. A bíró jogosult a tisztességes tárgyalásra. Az ügy kezdeti szakaszában 
történő vizsgálatát bizalmasan kell kezelni, kivéve, ha a bíró másként kéri” [17. pont]; 
„[a] bírókat csak cselekvőképtelenség vagy olyan magatartás miatt lehet felfüggeszteni 
vagy eltávolítani, amely alkalmatlanná teszi őket feladatainak teljesítésére” [18. pont]; 
„[m]inden fegyelmi, felfüggesztési vagy eltávolítási eljárást a bírósági magatartás meg-
állapított követelményeivel összhangban kell elbírálni” [19. pont]; „[a] fegyelmi, felfüg-
gesztő vagy eltávolítási eljárásokban hozott határozatokat független felülvizsgálatnak 
kell alávetni. Ez az elv nem alkalmazható a legfelsőbb bíróság határozataira, illetve a 
jogalkotó közjogi felelősségre vonásra irányuló vagy hasonló eljárásban hozott határo-
zataira” [20. pont].

Kétségtelen, hogy a török bírák azonnali felfüggesztésére és ellenük a büntetőeljárás 
megindítására nem bizalmasan került sor, miként azt az Alapelvek 17. pontja megköve-
teli, és aggályok merültek fel az eljárások gyors és tisztességes lefolytatását illetően is. 
Természetesen e két követelmény megtartását az eljárások jogerős befejezését követően, 
azok érdemi eredményétől függően lehet megítélni, ugyanakkor bonyolítja a helyzet 
megítélését az alkotmánymódosítás kapcsán aggályok merültek fel a bíróság független-
ségét illetően is (l. alább).

A török szempontok: a demokratikus államrend stabilitása, a terrorizmus elleni harc
A helyzet török megközelítését jól jellemzi Törökország Európa Tanács (ET) mellé 
rendelt állandó képviselőjének az ET Emberi Jogi Főbiztosának levelére írt válasza. 
E szerint „Törökország egy alkotmányos rendje elleni katonai államcsínnyel szem-
besült. A törökországi fejlemény egy puccskísérlet volt, amelyet egy katonaságon 
belüli összeesküvő csoport követett el, amely a Fethullah Gülen Terrorszervezethez 
(FETÖ) kapcsolódik, hogy elmozdítsa a demokratikusan megválasztott törökországi 
kormányt. Azokkal szemben, akikről azt gyanítják, hogy a terrorszervezet részei, meg-
felelő vizsgálatot fognak folytatni, és ha szükséges, el fogják őket ítélni. A nyomo-
zásokat a nemzetközi kötelezettségekkel és a hatályos jogszabályokkal összhangban 
folytatják le a terrorszervezet ellen, amely tüzet nyitott az emberekre, a Török Nagy 
Nemzetgyűlést és más állami intézményeket légierővel, tankokkal és más nehézfegy-
verekkel támadták meg. A török bírósági szervezet továbbra is az egyebek mellett az 
ENSZ Emberi Jogi Egyezményéből, az Emberi Jogok Európai Egyezményéből és az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatából eredő kötelezettségeinek teljes 
tiszteletben tartásával működik.”9
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A török kormányzati álláspont tehát a puccskísérletet a Gülen-mozgalom hatalomátvételi 
kísérletének tekinti. Annak érdekében tehát, hogy megértsük a török kormányzat heves re-
akcióját a katonai puccskíséret kapcsán, át kell tekintenünk a török kormánypárt (AKP, 
Adalet ve Kalkınma Partisi) és Gülen-mozgalom között évek óta elmélyülő szembenállás 
kérdését, illetve a Gülen-mozgalom török társadalomban betöltött szerepét is.

A Gülen vállalkozói csoport vagy más néven Fethullahci az évek során az egyik leg-
gazdagabb és leggyorsabban bővülő iszlám közösségé vált Törökországban. A mozga-
lom komoly oktatási rendszert épített ki, amely több mint 20 000 iskolából, 250 közép-
iskolából, hét egyetemből áll, amelyek közül öt külföldön található. E hálózat elterjedt-
ségét mutatja, hogy 2006-ban Magyarországon is iskolát nyitottak.10 A Fethullahci nem 
titkoltan a török gazdasági, társadalmi és politikai élet központi szereplőjévé óhajt válni.

A Gülen-mozgalom törökországi és külföldi térnyerésével párhuzamosan egyre több 
kritika jelent meg azok részéről, akik hevesen ellenezik a mozgalom célkitűzéseit, és 
félnek azok Törökországra gyakorolt hatásától.

A Gülen-mozgalom annak ellenére fontos szereplője Törökország életének, hogy a 
mozgalom vezetője, Fethullah Gülen a 2000-es évek óta Amerikában él. Követőinek 
munkássága, az államigazgatásban és igazságszolgáltatási rendszerben betöltött pozíci-
ójuk, kapcsolataik miatt Erdoğan elnök azonban úgy látja, hogy Törökország számára 
veszélyt jelentenek, ezért 2015 februárjában a kormány visszavonta Gülen útlevelét. A 
kormány ezt a lépést azzal indokolta, hogy szerintük az imám egy párhuzamos állam ki-
építésén dolgozik, és őt okolják – a Kormányzat szerint konstruált – 2013-as korrupciós 
botrányért is, amely számos kormányközeli személyt befeketített, illetve ellehetetlení-
tett. Gülen tagadta a részvételét a botrány kitörésében, a kormányzat azonban rengeteg 
rendőrfőnököt, ügyészt és bírót lecserélt, mert attól félt, hogy ellenfeléhez lojálisak.11

A helyzetet jól jellemzi, amit az Igazság és Fejlődés pártja (AKP) központi bizottsá-
gának egyik tagja prof. dr. Osman Can írt a gülenista vallási mozgalom veszélyéről egy 
globálisan terjesztett brit üzleti lapban; szerinte a mozgalom még a hadsereg egykori 
hatalmánál is nagyobb fenyegetést jelent a demokráciára nézve.12

(Az alkotmányreform) Ebben a helyzetben került sor 2017. április 16-án az alkotmány-
módosításról szóló népszavazásra, ahol a török választók többsége az elnöki rendszer 
bevezetése mellett szavazott. A tervezet ellenzői szerint a népszavazás célja az elnöki 
hatalom autokratikus jellegű megerősítése volt; a török Kormányzat azonban a demok-
ratikus rendszer védelmét jelölte meg annak alapvető céljául.

Az alkotmányreform lényeges elemei
Az alkotmánymódosítás 4 évről 5 évre emelte a parlamenti ciklusok időtartamát – a kri-
tikusok szerint ez a mindenkori kormány nehezebb leváltását célozza.

Szűkült a katonai bíróságok hatásköre is, amelyek a jövőben békeidőben csak a fegyveres 
erők fegyelmi ügyeiben, háború esetén pedig a katonák által szolgálatteljesítés során elköve-
tett bűncselekményekben ítélkezhetnek. Ennek eredményeképpen megszűnt az önálló kato-
nai bírósági szervezet, a Katonai Közigazgatási Felsőbíróság és a Katonai Semmítőszék is, 
a fegyelmi bíróságokat pedig betagozták a rendesbírósági szervezetbe. Ez folytatása annak 
a 2000-es évek elején megkezdett reformfolyamatnak, amely a hadsereg tevékenységét és 
jogkörét szűkíti. A Velencei Bizottság maga is üdvözölte ezt a fejleményt.13

A legfontosabb változások az elnök jogköréhez kötődnek. Az alkotmányreform ér-
telmében megszűnt a miniszterelnöki tisztség, ennek fényében komoly változás, hogy 
megszűnik a lehetőség az elnökhöz intézett interpellációra. A két tisztség vegyüléséből 
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adódóan az elnök nevezi ki és menti fel a minisztereket, rendeleteket adhat ki, a parla-
menti képviselők 4/5-ének támogatásával pedig dönthet új választások kiírásáról.

Az elnök fokozott védelmét jelzi, hogy az általa elkövetett bűncselekmények kivizs-
gálását a parlamenti képviselők ¾-e kezdeményezheti, és a vádemeléshez a parlament 
⅔-ának szavazata szükséges (összehasonlításként: Magyarország Alaptörvénye szerint a 
köztársasági elnökkel szembeni megfosztási eljárást a képviselők 1⁄5-e indítványozhatja, 
és a megfosztási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők ⅔-ának a szavazata 
szükséges).14 A parlament ellenőrzési jogköre az elnök fölött tehát szűkül, miközben az 
egyik módosítás a testület létszámának felemelését célozza (550 főről 600 főre).15

A módosítások között szerepel, hogy az elnök négy hónapra szükségállapotot ren-
delhet el, és ezen idő alatt bevezetheti a rendeleti kormányzást (igaz, a rendeletekhez a 
Nagy Nemzetgyűlés jóváhagyása szükséges). Az alkotmánymódosítás következtében a 
politikai hatalom súlya eltolódik a parlamenttől az elnök felé.16

Az Alkotmánybíróság egyes bíráinak és az Államtanács bíráinak ¼-ének kinevezé-
sére már meglévő hatáskör mellett az elnök felhatalmazást kapott arra, hogy a Bírák és 
Ügyészek Tanácsa tizenhárom tagjából négyet ő nevezzen ki.17 E rendelkezés vizsgálata 
kapcsán a Velencei Bizottság kiemelte, hogy a Tanács elnöke az igazságügy-miniszter, a 
Tanács egyik tagja az államtitkár, akit valószínűleg szintén az elnök nevez ki, és mivel 
az elnököt többé nem kötelezik arra, hogy semleges erőként járjon el, fennáll a tényle-
ges kockázat, hogy a kinevezések pártosak lesznek, annál is inkább, mert a Tanács többi 
7 tagját a Nagy Nemzetgyűlés választja 3⁄5-ös többséggel.18 A Velencei Bizottság állás-
pontja szerint az elnök szerepének megváltozása következtében csökkentenie kellene 
a bírák kinevezésével kapcsolatos szerepét, ezzel szemben az Alkotmánybíróság és az 
Államtanács tagjaival kapcsolatos jogkörei fennmaradtak, míg a fenntartotta, míg Bírák 
és Ügyészek Tanácsa tekintetében újabb hatásköröket kapott.19 A Velencei Bizottság 
arra is figyelmeztetett, hogy az európai követelmények szerint az igazságszolgáltatási 
tanács többségét a bíráknak kell maguk közül választaniuk, ami az alkotmánymódosí-
tás következtében már nem teljesül, sőt, amennyiben az elnököt támogató párt – mint 
jelenleg – 3⁄5-ös többséggel rendelkezik a Nagy Nemzetgyűlésben, a Tanács valamennyi 
helyét ugyanaz a politikai oldal tudja betölteni.20 A Tanács összetételének megváltozása 
kihat a felsőbíróságok összetételére is, minthogy a Semmítőszék és az Államtanács tag-
jait a Tanács választja, és azok 1-1 főt javasolhatnak az Alkotmánybíróság tagjai közé.21 
Az Alkotmánybíróság elvesztette azon jogát, hogy a rendeletalkotásra felhatalmazó 
törvényi rendelkezéseket vizsgálja, az elnök pedig külön törvényi felhatalmazás nélkül 
is hozhat rendeleteket; a Velencei Bizottság azt is22 sérelmezte, hogy bár az Alkotmány 
biztosítja a törvények elsőbbségét a rendeletekkel szemben, de az Alkotmánybíróság 
nem kapott kifejezett hatáskört e kollízió megállapítására.23

Az alkotmányreform belpolitikai hatásai
A népszavazás kiírásáról a Török Nagy Nemzetgyűlés döntött. A kormánypárton kí-
vül a szélsőjobboldali Nemzeti Mozgalom Pártja támogatta az alkotmánymódosításról 
szóló népszavazást. A parlamenti ellenzék legerősebb pártja, a balközép orientációjú 
Köztársasági Néppárt képviselői nemmel szavaztak, akárcsak a két független képviselő, 
míg a Népek Demokratikus Pártja 48 képviselője bojkottálta a referendumról való sza-
vazást. Az AKP és a Nemzeti Mozgalom Pártja 348 képviselőjével együtt tehát a refe-
rendum kiírása többséget szerzett a Nemzetgyűlésben. A Köztársasági Néppárt, amely 
az atatürki reformok őrzője, azonnal megvádolta Erdoğan-t, hogy a nemzet megosztá-
sára törekszik.24
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Az alkotmánymódosítás megosztotta a török társadalmat. A kemalista és a balolda-
li szervezetek egységesen elutasítóak voltak az alkotmányreformmal szemben. Selin 
Sayek Böke, a Köztársasági Néppárt szóvivője azzal vádolta Erdoğan elnököt, hogy 
„szultanátus” kialakítására törekszik.25 Az egyik befolyásos török lobbiszervezet, a 
2013-ban alakult Független Ipari Vállalkozók és Üzletemberek Szövetsége (törökül: 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, MÜSİAD) viszont támogatta az alkotmány-
reformot, ami jelzi, hogy az üzleti élet bizonyos körei elégedettek az az AKP gazdaság-, 
társadalom- és külpolitikájával.26 A vállalkozói kör valószínűleg azt várja, hogy az erős 
elnöki hatalom képes lesz garantálni az ország biztonságát, távol tartani a terrorizmust, 
és biztosítani az ország kiegyensúlyozott gazdasági, társadalmi fejlődését. Az üzleti élet 
szereplői körében erős az uniós csatlakozás, valamint az Egyesült Államokkal való stra-
tégiai szövetség támogatottsága.

Bár voltak olyan kritikus hangok, amelyek – a nyugati aggodalmak figyelmen kívül 
hagyása miatt – az alkotmányreformot az Európai Unióval való szakításnak értékelték, a 
helyzet ennél árnyaltabb megítélést igényel. Az alkotmányreform hívei és ellenfelei kö-
zött egyaránt találhatjuk az EU-csatlakozás híveit és ellenfeleit. Megállapítható ugyanis, 
hogy önmagában az alkotmányreform tartalma – különösen az elnöki rendszer beveze-
tése – nem ellentétes az EU-csatlakozás feltételéül szabott koppenhágai kritériumokkal, 
hiszen Franciaországban és Romániában is működik félprezidenciális rendszer.27

Az aggályok valójában arra vonatkoznak, hogy Törökországban feszült légkörben, 
tömeges letartóztatások és elbocsátások, valamint az ebből fakadó ellenzéki félelmek 
közepette szavaztak az alkotmány módosításáról. Ez a légkör pedig nem kedvezett a 
referendumról folyó nyilvános vitáknak, és alapot adhatott olyan értékelésnek, hogy az 
alkotmánymódosítás keresztülvitele az ellenzék megfélemlítésének, a sajtó elhallgatta-
tásának, nem pedig a török nép demokratikus döntésének az eredménye.

Az EU-csatlakozás ugyanakkor akár haszonélvezője is lehet egy erős elnöki rendszer-
nek, hiszen az elnök keresztülviheti a csatlakozás útjában álló akadályok eltávolítását cél-
zó reformokat (lásd a katonai bíróságok felszámolása).28 Azt is figyelembe kell venni, hogy 
az alkotmánymódosítástól függetlenül hatályban van a 2015. áprilisi Igazságszolgáltatási 
Reform Stratégia,29 amely a 10 fő célkitűzése közül az első a bírói függetlenség és pár-
tatlanság erősítése,30 valamint a török Igazságügyi Minisztérium Stratégiai Terve (2015–
2019),31 amely konkrét intézkedéseket határoz meg ennek érdekében.

(A törökországi fejlemények hatása a csatlakozási folyamat kilátásainak megítélésére) 
Az igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos problémák egyre nehezítik az EU-hoz 
történő török csatlakozási tárgyalások folyamatát is. Az Unió külügyi és biztonságpo-
litikai főképviselője, Federica Mogherini 2017. szeptember 4-ei nyilatkozata szerint 
jelenleg Németország ellenzi Törökország EU-tagságát, azonban a nehézségek ellenére 
mindennek mögé kellene nézni, és szem előtt tartani, hogy az a lényeg, hogy milyen 
eredményt szeretnénk megvalósítani és az ehhez szükséges lépéseket kéne megtenni.

Szlovéniában a 12 Bled Stratégiai Fórumon a török csatlakozás kérdése is tárgyalások 
részét képezte. Ezen a fórumon Mogherini azt nyilatkozta, hogy jelenleg Törökország 
és az EU között nehéz tárgyalások zajlanak. Meglátása szerint azonban egy dolog tisz-
tán látszik: a török csatlakozással kapcsolatban a tárgyalások folyamatosan zajlanak, 
Törökország még mindig a jelölt országok közé tartozik. Az EU-ban a tagság kérdése vi-
tássá vált, de nincs egyöntetű elutasítás ebben a kérdésben. Mogherini azt mondta, hogy 
néha elfelejtik azt, hogy Törökország mennyire fontos stratégiai elhelyezkedéssel bír, 
a Közel-Keleten és a Földközi-tengeren kulcsfontosságú szereplő. Napjainkban mind 
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az EU, mind Törökország a terrorral igyekszik szembeszállni. Az EU és Törökország 
együtt dolgoznak különféle ügyekben, kötelességük együttműködni a szomszédok-
kal. Mogherini szerint, ha nem tudjuk megváltoztatni a földrajzot, akkor nem tudjuk 
megváltoztatni a történelmet sem, viszont vannak metódusok arra, hogyan értsük meg 
egymást. Az EU és Törökország számára is rendkívüli stratégiai fontosságú, hogy a to-
vábbiakban is összefogjanak és mindenki érdekeit figyelembe véve együtt dolgozzanak. 
A törökországi tagságnak kritériumai vannak, azonban a lelkiállapot is befolyásolja a 
felek megnyilvánulásait. Az eredményt és a jövőbeni lépéseket kell szem előtt tartani. 
Az elmúlt évek rendkívül nehezek voltak, azonban Mogherini nagyon várja, hogy az EU 
és Törökország le tudjon ülni és a jövőbeni kapcsolatokról beszéljenek.32

Jelenleg Törökország EU-hoz történő csatlakozása kapcsán az EU tagországainak 
az álláspontja is megoszlik. David McAllister európai parlamenti képviselő a jelen-
leg Törökországban zajló negatív fejlemények után nem látja értelmét annak, hogy az 
EU további tárgyalásokat folytasson Törökország EU-hoz történő csatlakozásáról.33 
Burhanettin Duran török újságíró, politikus szerint az EU azt akarja elérni viselkedé-
sével, hogy Erdoğan mondja ki, hogy Törökország többé már nem akar csatlakozni az 
EU-hoz. Erre utalhat Angela Merkel német kancellár nyilatkozta: „Azt, hogy mi zárjuk 
be a kapukat vagy Törökország, majd meglátjuk.”

A helyzetet bonyolítja, hogy ősszel választások voltak Németországban. A szeptember 
24-ei választások után, érdekes változások állhatnak be a török–német kapcsolatokban. 
A szociáldemokraták kancellár-jelöltje, Martin Schultz ugyanis a kampányban úgy nyi-
latkozott, hogy hatálytalanítani szeretné az EU és Törökország által kötött menekültügyi 
egyezményt, és be akarja fejezni a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal. Angela 
Merkel, a CDU–CSU pártszövetség kancellár-jelöltje azonban megvédte a menekültügyi 
egyezményt, viszont azt nyilatkozta, hogy a választások után első dolga lesz, hogy az EU-
nak javasolja a csatlakozási tárgyalások megszüntetését. Angela Merkel meglátása sze-
rint Törökország lakosságának 50%-a nem támogatja Erdoğan elnököt, és vele szemben 
az EU-tól várnak segítséget. Sigmar Gabriel német külügyminiszter szerint pedig amíg 
Erdoğan elnök hivatalban marad, addig Törökország nem lesz az EU tagja.34 A választáso-
kon ugyan az Angela Merkelt jelölő CDU–CSU pártszövetség szerezte a legtöbb szavaza-
tot, azonban nem szerzett elegendő helyet a Bundestagban ahhoz, hogy egyedül kormányt 
alakítson, és hosszas tárgyalások után ismét koalícióra lépett az SPD-vel. Ilyen helyzetben 
nehéz megjósolni, hogy vajon milyen fordulatot vesz a német külpolitika a török EU-
csatlakozással kapcsolatban, bár Merkel kancellár első nyilatkozataiból úgy tűnik, hogy a 
migránsok integrációja mellett a külső határok védelme, a tartózkodási joggal nem rendel-
kezők eltávolítása és a migráció okainak felszámolása is fontos prioritás lesz a következő 
ciklusban, ami az EU–Törökország megállapodás fenntartását is szükségessé teszi.35

Yıldırım török miniszterelnökkel 2018. február 16-ai közös berlini sajtótájékoztatóján 
Merkel azt mondta, hogy mindkét fél „érdekelt a kapcsolatok javításában – lehetőleg 
a közös értékek alapján –, de ez most nem könnyű”. Megismételte a jogállamiságot 
érintő németországi aggodalmakat a NATO-partner Törökországot illetően, ahol Recep 
Tayyip Erdoğan elnök kormánya a 2016-os sikertelen puccskísérletre tömeges letartóz-
tatásokkal reagált. „Tudjuk, hogy a kétoldalú kapcsolatok zavaros vizekre értek, és egy 
bizonyos fokig még mindig ott vannak, de lépésről lépésre megpróbáljuk megoldani 
az ügyeket” – mondta. Merkel a Die Welt tudósítója, Deniz Yücel kiemelt ügyére és 
más – Berlin szerint politikai okból fogva tartott – német állampolgárok ügyére is rá-
mutatott, és azt mondta, hogy az ilyen bebörtönzések „felhőssé teszik” a kapcsolatokat, 
és folyamatos „terhet” jelentenek. Yıldırım elmondta, hogy a török bíróságok hatalmas 
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ügyhátralékkal dolgoznak, de reménykednek abban, hogy Yücel hamarosan bíróság elé 
kerül, hozzátéve, hogy minden tárgyalás a „remény” eszközét kínálja. A miniszterelnök 
ragaszkodott a török bíróságok függetlenségéhez, és hozzátette: „Nem akarjuk, hogy ez 
az ügy sértse… a Németország és Törökország közötti kapcsolatokat”. Merkel hűvösen 
nyilatkozott Törökországnak a vámunióhoz való csatlakozására vonatkozó reményét il-
letően is, mondván, hogy először „meg kell győződnie a jogállamiság előrehaladásáról”, 
ahol a közelmúltban nem történt „fejlődés”.36

Ömer Çelik, uniós ügyekért felelős török miniszter az EU krízisének tartja azt, hogy 
az EU meg akarja akadályozni Törökország csatlakozását. Çelik véleménye szerint, ha 
a tárgyalásokat megszüntetik az EU-val, az az EU elszigetelésével lesz egyenlő, amit a 
berlini fal felépítéséhez hasonlított.37

(Zárszó) A törökországi fejlemények nyugat-európai fogadtatása, akárcsak a török intéz-
kedések kormányzati indokolása is mutatja, milyen fontos egy jogrendszer stabilitásá-
nak, demokratikus és jogállami értékeinek, valamint az emberi jogok védelmében a bírói 
függetlenség biztosítása. A bírói függetlenség sarkalatos értékét jelzi, hogy az Európai 
Parlament az uniós csatlakozás fontos előfeltételének tekinti egy olyan stratégiai fontossá-
gú jelölt állam esetében is, mint Törökország, amelyről David Cameron volt brit minisz-
terelnök így nyilatkozott: „Ma a Nagy-Britannia és Törökország között zajló kétoldalú ke-
reskedelem értéke több mint 9 milliárd dollár évente. Nincs még egy olyan ország, amely 
ennyire alkalmas lenne arra, hogy megértést teremtsen Izrael és az arab világ között. […] 
Az Európai Unió Törökország nélkül a szívében nem erősebb, de gyengébb, nem bizton-
ságosabb, hanem kevésbé az… nem gazdagabb, hanem szegényebb.”38

FÜGGELÉK:

Az igazságszolgáltatás függetlenségének alapelvei
(Elfogadta a hetedik ENSZ-kongresszus a bűnözés megelőzéséről és az elkövetőkkel 
szembeni bánásmódról, amelyet Milánóban tartottak 1985. augusztus 26-tól szept-

ember 6-áig, és amelyet a Közgyűlés 1985. november 29-i 40/32 határozata és 1985. 
december 13-i 40/146 határozata jóváhagyott)

Mivel az Egyesült Nemzetek Alapokmányában a világ népei többek között megerő-
sítik azon eltökéltségüket, hogy olyan feltételeket hozzanak létre, amelyek révén az 
igazságosság fenntartható a nemzetközi együttműködés elérése érdekében az emberi 
jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának mindenfajta megkülönböztetés 
nélküli előmozdítása és ösztönzése érdekében,

Mivel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata különösen a törvény előtti egyenlő-
ség elveit, az ártatlanság vélelmét és a törvény által létrehozott illetékes, független és 
pártatlan bírósági tisztességes és nyilvános meghallgatáshoz való jogot rögzíti,

Mivel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok, valamint a Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai mind e jogok gyakorlását biztosítják, másrészt 
a Polgári és Politikai Jogok Szövetségének további garanciája indokolatlan késedelem 
nélküli eljáráshoz való jog,

Mivel gyakran létezik szakadék az elvek alapjául szolgáló elképzelés és a tényleges 
helyzet között,
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Mivel minden országban az igazságszolgáltatás szervezését és igazgatását ezen elvek 
inspirálják, és erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy azok teljes mértékben 
megvalósuljanak,

Mivel a bírói tisztség gyakorlására vonatkozó szabályoknak arra kell törekedniük, 
hogy lehetővé tegyék a bírák ezen elvekkel összhangban történő fellépését,

Mivel a bírákat a polgárok életének, szabadságainak, jogainak, kötelességeinek és 
tulajdonának végső eldöntése terheli,

Mivel a bűnmegelőzésről és az elkövetőkkel szembeni bánásmódról szóló hatodik ENSZ-
kongresszus 16. sz. állásfoglalásával felhívta a Bűnmegelőzési és Ellenőrzési Bizottságot, 
hogy prioritásai közé vonja a bírák függetlenségével és kiválasztásával, szakmai képzésével 
és a bírák és az ügyészek jogállásával kapcsolatos iránymutatások kidolgozását,

Mivel ezért helyénvaló először figyelembe venni a bíróknak az igazságszolgáltatás rend-
szerével kapcsolatos szerepét, valamint kiválasztásuk, képzésük és magatartásuk fontosságát,

A tagállamoknak az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítására és előmozdítá-
sára irányuló feladataik megfogalmazására vonatkozó alábbi alapelveket a nemzeti jog-
szabályok és gyakorlat keretében figyelembe kell venniük és tiszteletben kell tartaniuk, 
és fel kell hívni azokra bíróságok, ügyvédek, a végrehajtó és a jogalkotó tagjai, valamint 
általában a közvélemény figyelmét. Az alapelveket elsősorban a szakmai bírók szem előtt 
tartásával alakították ki, de adott esetben a laikus bírákra is alkalmazandók, ahol léteznek.

Az igazságszolgáltatás függetlensége
1. Az igazságszolgáltatás függetlenségét az állam garantálja, és az alkotmányban 

vagy az ország jogában rögzíti. Minden kormányzati és egyéb intézmény kötelessége 
tiszteletben tartani és betartani az igazságszolgáltatás függetlenségét.

2. Az igazságszolgáltatás a tények és a jogszabályok alapján pártatlanul dönt az előttük álló 
ügyekben, bármilyen korlátozás, helytelen befolyás, ösztönzés, nyomás, fenyegetés vagy be-
avatkozás nélkül, közvetlen vagy közvetett módon, bármely irányból vagy bármilyen okból.

3. Az igazságszolgáltatási szerv minden igazságszolgáltatási jellegű ügyben jogha-
tósággal rendelkezik, és kizárólagos hatáskörrel rendelkezik annak eldöntésére, hogy 
a határozatához benyújtott kérdés a törvényben meghatározott hatáskörébe tartozik-e.

4. A bírósági eljárásba nem történhet helytelen vagy indokolatlan beavatkozás, és a bíró-
ságok bírósági határozatait nem lehetnek felülvizsgálatnak alávetni. Ez az elv nem érinti a 
bírósági felülvizsgálatot, illetve az igazságszolgáltatási hatóságok által kiszabott büntetések-
nek az illetékes hatóságok általi mérséklését vagy átváltoztatását a törvénnyel összhangban.

5. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét meghatározott jogi eljárásokat használó 
rendes bíróságok vagy törvényszékek vizsgálják ki. Törvényszékek, amelyek nem meg-
felelően megállapított jogi eljárásokat használnak, nem hozhatók létre a rendes bírósá-
gok vagy törvényszékek joghatóságának elvonása érdekében.

6. Az igazságszolgáltatás függetlenségének elve feljogosítja és kötelezi az igazság-
szolgáltatást, hogy biztosítsa a bírósági eljárás tisztességes lefolytatását és a felek joga-
inak tiszteletben tartását.

7. Az egyes tagállamok feladata, hogy megfelelő forrásokat biztosítsanak annak érde-
kében, hogy az igazságszolgáltatás megfelelően teljesíthesse feladatait.

A szólásszabadság és az egyesülés szabadsága
8. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megfelelően az igazságszolgálta-

tás tagjai éppúgy, mint más polgárok jogosultak a véleménynyilvánítás, a vallás, az 
egyesülés és a gyülekezés szabadságára jogosultak; feltéve azonban, hogy az ilyen 
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jogok gyakorlása során a bírák mindig olyan módon kell viselkedniük, hogy megőrizzék 
hivataluk méltóságát, valamint az igazságszolgáltatás pártatlanságát és függetlenségét.

9. A bírák szabadon alakíthatnak és csatlakozhatnak a bírák egyesületeihez vagy 
egyéb szervezetekhez, hogy képviseljék érdekeiket, előmozdítsák szakmai képzésüket, 
és megvédjék az igazságszolgáltatási függetlenségüket.

A minősítés, a kiválasztás és a képzés
10. A bírói tisztségre kiválasztott személyek feddhetetlennek és megfelelő képzettség-

gel vagy jogi képesítéssel rendelkezőnek kell lennie. A bírói kiválasztás minden módsze-
rének biztosítania kell a védelmet a nem megfelelő indítékokból való bírói kinevezések-
kel szemben. A bírák kiválasztása során nem szabad hátrányos megkülönböztetést alkal-
mazni egy személlyel szemben faji, színbeli, nemi, vallási, politikai vagy más vélemény, 
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, születés vagy státusz alapján, kivéve azt a 
követelményt, hogy a bírósági hivatalra pályázónak az érintett ország állampolgárának 
kell lennie, amely nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek.

A szolgálati feltételek és hivatalviselés
11. A bírák hivatali idejét, függetlenségét, biztonságát, megfelelő díjazását, a szolgálat 

feltételeit, a nyugdíjakat és a nyugdíjkorhatárt a törvénynek megfelelően biztosítania kell.
12. A kinevezett vagy megválasztott bírák a kötelező nyugdíjkorhatárig vagy a hiva-

tali idejük lejártáig garantált hivatalviselést biztosítanak.
13. A bírák előléptetése – ahol ilyen rendszer létezik – objektív tényezőkön, különö-

sen a képességeken, morális tartáson és tapasztalaton kell alapulnia.
14. Az ügyek elosztása a bíróságon belül a bírák között a bírósági igazgatás belső ügye. 

Szakmai titoktartás és mentesség
15. A bíróság szakmai titoktartásra köteles a tanácskozás és a nyilvános eljárásokon 

kívüli feladataik ellátása során szerzett bizalmas információk tekintetében, és nem köte-
lezhető arra, hogy tanúvallomást tegyen az ilyen ügyekben.

16. A fegyelmi eljárás, a fellebbezési jog vagy az államot terhelő kártérítés sérelme 
nélkül, a nemzeti joggal összhangban, a bíráknak személyes mentességet kell élvezniük 
a bírósági hatáskörük gyakorlása során elkövetett nem megfelelő cselekmények vagy 
mulasztások miatt indított polgári kártérítési perek alól.

Felfüggesztés és eltávolítás
17. Az igazságszolgáltatási és szakmai minőségében eljáró bíró ellen felhozott vádat 

vagy panaszt megfelelő eljárásban gyorsan és tisztességesen kell megtárgyalni. A bíró 
jogosult a tisztességes tárgyalásra. Az ügy kezdeti szakaszában történő vizsgálatát bizal-
masan kell kezelni, kivéve, ha a bíró másként kéri.

18. A bírókat csak cselekvőképtelenség vagy olyan magatartás miatt lehet felfüggesz-
teni vagy eltávolítani, amely alkalmatlanná teszi őket feladataik teljesítésére.

19. Minden fegyelmi, felfüggesztési vagy eltávolítási eljárást a bírósági magatartás 
megállapított követelményeivel összhangban kell elbírálni.

20. A fegyelmi, felfüggesztő vagy eltávolítási eljárásokban hozott határozatokat füg-
getlen felülvizsgálatnak kell alávetni. Ez az elv nem alkalmazható a legfelsőbb bíróság 
határozataira, illetve a jogalkotó közjogi felelősségre vonásra irányuló vagy hasonló 
eljárásban hozott határozataira.
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http://bit.ly/2p20Akl (letöltve: 2017. szept. 7.)

34 BURHANETTİN DURAN Kapıyı Erdoğan’a 
kapattırmak! [web:] http://www.sabah.com.tr/
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kapattirmak (letöltve: 2017. szept. 7.)

35 Germany promised ‘grand coalition for the little 
people’ in Merkel’s fourth term; https://www.
theguardian.com/world/2018/mar/12/angela-
merkel-pledges-grand-coalition-for-the-little-
people (letöltve: 2018. márc. 19.)

36 Hurdles remain to rebuild damaged relations 
with Turkey, says Merkel; https://www.thelocal.

de/20180216/merkel-says-hurdles-remain-to-
rebuild-frayed-turkey-ties (letöltve: 2018. márc. 19.)

37 Bakan Çelik’ten Almanya’ya tepki: http://www.
sabah.com.tr/yasam/2017/09/04/bakan-celikten-
almanyaya-tepki (letöltve: 2017. szept. 7.)

38 A nyilatkozatot idézi: Kiállt a török EU-
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cameron (letöltve: 2017. szept. 17.)


