
2012. március 23. Dr. Darák Péter felszólalása a XX. Jogi Beszélgetések  
konferencián – Kaposvár

A Kúria elnöke szerint a bírói függetlenség nem más, mint ítélkezési függetlenség, melynek 
alapvető  feltétele  az,  a  törvények  hagyjanak  mozgásteret  a  bíráknak  ahhoz,  hogy 
kialakíthassák a saját joggyakorlatukat.

 Darák Péter Kaposváron, a Jogi beszélgetések című, 20. alkalommal megrendezett, a magyar 
jogalkotásról  és  az  átalakulóban  lévő  közigazgatás  változásairól  szóló  tanácskozáson  úgy 
fogalmazott:  a  törvények,  a  jogszabályok  nem  képesek  arra,  hogy  minden  egyes  esetre 
leképezve konkrétan mondják meg azt, mi az irányadó jog.

 "Ez a bírák feladata volt, és mindig is a bírák feladata lesz" - fűzte hozzá előadásában a Kúria 
elnöke, aki úgy vélekedett: "e tekintetben nem találkozik a bírói szervezet és a bírák olyan 
jogalkotói akarattal, amely a bírótól ezt az alakítási szabadságot elvenné".

Egy másik  lényeges  körülmény,  hogy meg kell  küzdeni  azzal  a  közönyösséggel,  amely a 
gyakori  jogrendszerváltozás  miatt  a  törvényes  formák iránt  létezik  -  mondta  Darák Péter, 
hozzátéve:  "a  bizalomhiány  megmutatkozik  akkor,  amikor  bírósági  ítéleteket  értékelnek, 
amikor a bírák munkavégzéséről szólnak".

"Azt is látjuk - a szociológia kutatások ebben egyértelműek -, hogy nagyon gyakran és sokan 
fordulnak jogon kívüli eszközökhöz azért, hogy jogi jellegű konfliktusaikat megoldják. Ezek 
nem helyes tendenciák" - fogalmazott a Kúria elnöke. Hozzátette: ezt csak úgy lehet elkerülni, 
ha a bíróságok iránti bizalom magasabb szintű lesz.    
A  változtatásnak  Darák  Péter  szerint  két  kiindulópontja  lehet:  az  első  a  személyes 
példamutatás,  amelyet  semmilyen  bírósági  rendszer  nem  nélkülözhet.  "Egy  bírónak 
pontosnak, alaposnak és szorgalmasnak kell lennie, egy bírónak vállalnia kell azt, hogy egy 
jogvitát  a  maga  teljességében,  az  igazságosság  igényével  bíráljon  el"  -  szögezte  le, 
hangsúlyozva: ezt a személyes alapállást semmilyen szervezeti struktúra nem pótolja. Szükség 
van arra is - tette hozzá -, hogy "a bírák ehhez az alapállásukhoz megkapják azt a szervezeti  
támogatást, amely a jó bírókat segíti, a kevésbé jók számára pedig megszabják tevékenységük 
kereteit".

A Kúria elnökének álláspontja szerint a szervezeti támogatásnak meg kell mutatkozni abban, 
hogy a jó bíró elismerést kap a saját szervezetétől, és elismerést kap a társadalomtól. "A jó 
bíró karrierlehetőséget kell, hogy kapjon, ezért a pályázati rendszert olyanná kell tenni, hogy 
az értékes és jó bírák előrejutását segítse" - fogalmazott.
Mint mondta, úgy látja, azért, hogy e két tényező érvényesüljön, és elősegítse a színvonalas, 
európai szintű ítélkezést, a Kúriának példát kell mutatnia, egyúttal lehetőséget kell adni arra, 
hogy a tevékenységét a közvélemény is megismerje.

A Kúria elvi irányítómunkájáról szólva kitért a jogegységi eljárás irányt mutató fontosságára. 
Idézte az egykori kúriai elnököt, Mailáth Györgyöt: „ A törvényhozás (….) felhatalmazta a 
magy.kir.curiát, hogy vitás elvi kérdések felett teljes tanácsában megállapodásra juthasson, és 
e megállapodások az ügyek elintézésénél, (…) irányadók legyenek”.
Emlékeztetett  arra,  hogy  jogegységi  eljárás  1881  óta  működik  Magyarországon,  amit  a 
szakmai közvélemény teljes egyetértésével 1997-ben vezettek be újra, és azt szolgálja, hogy 



felhívja  a  figyelmet  azokra  az  alapvető  kérdésekre,  amelyeket  a  Kúria  elvi  tartalmú 
vizsgálódásai során górcső alá vesz, és amelyekben fontos megállapításokra jut.
Közölte: a jogtárban ma 135 jogegységi határozat van, ebből csaknem 60 büntetőjogi tárgyú, 
a több határozat pedig egyenlően oszlik meg közigazgatási és polgári ügyszak között. "Ezek 
jelentős szakmai értékeket képviselnek, ezek fejezik ki a Kúria elvi munkájának lényegét - 
tette hozzá.

"Magyarországon  a  Kúria  elvi  irányító  tevékenysége  azért  feltétlenül  szükséges,  mert  a 
magyar  állampolgárok  az  elmúlt  évtizedekben  történt  gyakori  változások  folytán  is  a 
jogbiztonság hiányaként értékelik az eltérő ítéleteket, és ezt a jogegyenlőség sérelmeként élik 
meg"  -  hangsúlyozta  Darák  Péter.  Úgy  véli:  "a  jogbiztonságérzet  Magyarországon 
alacsonyabb, mint kívánatos lenne, ezért kell figyelemfelhívő, látványosabb eljárásokkal és 
döntésekkel  közzétenni  a  Kúria  jogegységesítő  elveit  is".  Öbershall  Adolfot  idézte:  „Alig 
szükséges  hangsúlyoznom,  hogy soha  nem voltam barátja  a  betüimádásnak.  A  törvények 
helyes értelme a törvénymagyarázat minden eszközének igénybe vételével szabadabb szellemi 
tevékenység  utján állapítandó  meg,  és  a  törvény alkalmazásánál  is  a  birónak nem csak a 
törvényben a normális tényálladékra megállapított jogszabályt, hanem minden egyes esetnek 
sajátságait, 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 (…). 

A Kúria konkrét ügyekben folytatott  gyakorlatáról  azt  mondta:  azt  szeretné,  ha a bírósági 
határozatok  tükröznék  azt  az  irányultságot,  hogy  a  Kúria  az  elvi  irányítást  tartja  fontos 
feladatának,  és  ennek  érdekében  végez  konkrét  felülvizsgálati  eljárásokat.  Szabó  Miklós 
kúriai  elnököt  idézve  hozzátette:  „A  legmagasabb  bírói  testületek  működése  sokkal 
csöndesebb, mint a politikai fórumé. Itt a politikai szenvedélyek sokszor nagyon is zajosan 
végzik alkotó munkájukat, míg a törvényt alkalmazó bíró a szenvedélyek fölött állva, nyugodt 
csöndben vizsgálja  és  rendezi  a  mindennapi  élet  ezernyi  ezer  bonyodalmait.  Ez  a  munka 
igazán áldásos csak úgy lehet, ha tárgyiasságát sem a közhatalom, sem a népszenvedély nem 
zavarja, sőt maguk a vezetők is kívül állanak az érdekek zajos mérkőzésén”.

A Kúria elnöke azt is szeretné elérni, hogy megváltozzon a „Bírósági Határozatok” folyóirat 
arculata,  mert  tapasztalata  szerint  sokszor  nagyon  hosszú,  szerkesztetlen  ítéletek  jelennek 
meg.  "Ez  a  modern  korban  elriasztja  az  olvasókat,  és  nem ad  hatékony,  jól  használható 
információt  arról,  hogy az  adott  ügy milyen  jogi  eredménnyel  jár"  -  indokolta  a  szerinte 
szükséges változtatást.  
    
Darák  Péter  jelezte:  március  15-ével  megkezdődött  azoknak  az  alsó  fokú  bíráknak  a 
felrendelése a Kúriára, akik kinyilvánították azon szándékukat, hogy szeretnének betekintetni 
a  Kúria  munkájába.  Egy  időben  tizenöt  -  minden  kollégiumban  öt-öt  -  alsó  fokú  bírót 
fogadnak, három és hat hónap közötti ideig.

A rendezvény végén a Kúria elnökével a Kapos Televízió készített interjút.
Az eseményről  tudósított  ezen kívül a Somogy Televízió,  a HírTV, a Magyar  Nemzet,  az 
Enjoy Rádió, a Kapos Extra újság, a Kaposvarmost.hu hírportál.

Az összefoglaló az MTI tudósítás felhasználásával készült.


