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A FIDESZ-FRAKCIÓ ÉS A PÁRT ELNÖKSÉGE ELŐTT AZ IGAZSÁGÜGY ÁTALAKÍTÁSA

Terítéken az Áder-féle koncepció
PINDROCH TAMÁS
A Fidesz elnöksége és a frakció is tárgyalja az igazságügy átalakításáról szóló, Áder János által
készített koncepciót Hajdúszoboszlón. Úgy tudjuk, a részletek még nem dőltek el, de annak
iránya, az Országos Igazság szolgáltatási Tanács (OIT) megszüntetésé és egy új hivatallal való
kiváltása egyértelműnek tűnik. Az elképzelés szakmai körökben is támogatókra talált. Tegnap
a Magyar Hírlap elsőként közölte, hogy az 1600 tagot számláló Magyar Bírói Egyesület (MBE)
szerint az önigazgatási modell meglévő formájában nem alkalmas a megújulásra. Úgy vélik, a
legutóbbi jogszabály-módosítások az egyszemélyi felelősség előtérbe helyezését preferálják,
ám ezzel az OIT lényeges jogkörei kiürültek, az tanácsadó testületté vált. , Felvetik azt is,
hogy miután a QIT elnöke egyszemélyi döntéshozó lett, okkal merül fel a kérdés, hogy az
igazságszolgáltatás működtetéséért felelős vezetőnek a Legfelsőbb Bíróság elnökének kell-e
lennie. A szervezet az OIT helyett egy országos hatáskörű hivatal felállítását tartaná járható
útnak, amelynek bíró vezetőjét a parla ment választaná, és annak is tartozna felelősséggel.
Döntene a bírósági vezetők kinevezéséről, s gyakorolná az igazgatási tevékenységük feletti
felügyeletet. Az egyszemélyi vezető döntései felett egy bírákból álló választott testület
jelentené a kontrollt. A grémiumnak javaslattételi, egyet értési és vétójoga lenne. Az MBE
állásfoglalását megküldte Répássy Róbert igazságügyi államtitkárnak is. Az OIT és a
Legfelsőbb Bíróság elnöke, Baka András szóvivője, Szűcs Péter azt közölte, addig nem tudnak
reagálni a felvetésekre, amíg az írásos anyagot kézhez nem kapták. (Ez azért furcsa, mert az
MBE a javaslatait a honlapján, a Mabie.hu-n egy júniusi konferencia beszámolóban már
közzétette, a Magyar Hírlap pedig szinte szóról szóra idézte a megállapításokat.) Ravasz
László bíró üdvözölte az MBE álláspontját és azt, hogy ezzel a szervezet progresszív
véleményalkotói, Szabó Sándor főtitkár és Handó Tünde álláspontja győzedelmeskedett. ■

