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Lengyelország felülvizsgáltatná a német bírák kinevezésének rendjét
Lengyelországot többek közt bíráinak kinevezési rendszere miatt is kritizálják. Ezennel
ellentámadásba lendül azt követelve, hogy az Európai Bíróság vizsgálja felül a német bírák
kinevezésének rendszerét.
Lengyelország követeli, hogy az Európai Bíróság vizsgálja felül a német szövetségi bíróság
(BGH) bíráinak kinevezési rendjét. Zbigniew Ziobro igazságügyminiszter hétfőn Varsóban
közölte, hogy a kormánynak benyújtja ezirányú javaslatát. Németországgal szemben – Varsó
szerint - azért kell eljárást indítani, mert a bírák kinevezésének gyakorlata nem mentes a
politikai befolyástól, és ezzel ellentétes az Európai Unió szerződéseivel.
Zbigniew Ziobro feltette a kérdést, hogy amennyiben az Európai Bíróság a politikusok
részvételét Lengyelországban a bírák kinevezésének folyamatában, azok függetlensége
szempontjából aggályosnak tartja, milyen hatása van a német politikusoknak a német
szövetségi bíróság jövendőbeli bíráinak függetlenségére.
Lengyelország nemzeti-konzervatív kormánya évek óta az igazságszolgáltatás átalakításán
dolgozik, bírálói azt hányják a szemére, hogy bíráit nyomás alá helyezi. Az Európai Bizottság a
reformok miatt több ízben kötelezettszegési eljárást indított Lengyelország ellen, és panaszt
nyújtott be az Európai Bíróságon. Az Európai Bíróság júliusi döntése értelmében a 2018-ban,
Lengyelország legfelsőbb bíróságán felállított fegyelmi bizottság nem felel meg a függetlenség
és pártatlanság kritériumainak. A fegyelmi bizottság tagjait az országos igazságügyi tanács
tagjai választják meg. Az Európai Bíróság kifogása szerint az országos igazságügyi tanács olyan
szerv, amelyen a „lengyel törvényhozó és végrehajtó szervek lényeges átalakítást hajtottak
végre”, és joggal merülnek fel kételyek a függetlenségével kapcsolatban.
Zbigniew Ziobro érvelése szerint Németországban a német szövetségi bíróság bíráit olyan
bizottság választja meg, amely szintén politikusokból áll. A bizottságot a 16 szövetségi
tartomány igazságügyi miniszterei, és a parlament által megválasztott további 16 tag alkotja.
Az érvelés szerint ezzel a német bíróválasztó bizottság erősebb politikai befolyásnak van
kitéve, mint a lengyelországi országos igazságügyi tanács, amely 17 bírából, hat parlamenti
képviselőből és két, a kormány által delegált tagból áll.
A német képviseleti rendszert legutóbb a számvevőszék vezetőségének megválasztása
kapcsán bírálták, a német és a lengyel bírói kinevezési rendszer közötti alapvető különbség
viszont, hogy előbbiben követelmény a bírák konszenzuson alapuló és pártfüggetlen
kiválasztása.
A német kormányzat egyelőre nem kommentálta Lengyelország terveit.
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