22/2012. (V. 21.) OBT határozat a bírósági vezetők és a bírók, illetőleg igazságügyi
alkalmazottak között felmerült összeférhetetlenség alóli felmentés szempontjairól
Az Országos Bírói Tanács a jövőben benyújtott összeférhetetlenség alóli felmentés iránti
kérelmek elbírálása során az alábbi szempontokat tekinti irányadónak:
1. az együttalkalmazási tilalom alól csak kivételes esetben, a szolgálati érdekre figyelemmel,
legfeljebb két évre adható felmentés abban az esetben, ha
- az álláshely más módon nem tölthető be,
- az álláshely be nem töltése az adott bíróság működését és az időszerű ítélkezés biztosítását
veszélyezteti,
- a pályázó vezetői képességei folytán különösen alkalmas az adott bírósági vezetői tisztség
betöltésére;
2. az alacsonyabb és a magasabb szintű bíróság vezetője és a hozzátartozója között felmerült
összeférhetetlenség megítélésében nem lehet eltérés;
3. nem indokolt az együttalkalmazási tilalom feloldása abban az esetben, ha az
összeférhetetlenség az érintett bíró vezetői kinevezését követően, a hozzátartozója által
benyújtott bírói álláspályázat eredményeként, bírói kinevezés vagy áthelyezés folytán jön létre;
4. szolgálati érdekre hivatkozással sem indokolható az együttalkalmazási tilalom alóli felmentés
akkor, ha az érintettek mindketten bírósági vezetők;
5. az egyes felmentési kérelmeket a szempontrendszer elsődleges figyelembe vétele mellett az
összes körülmény mérlegelésével, gondosan meg kell vizsgálni, azaz
- vizsgálni kell, hogy az összeférhetetlenségben érintett bírósági vezető milyen tisztséget
(elnök, elnökhelyettes, kollégiumvezető stb.) tölt be és az SZMSZ szerint milyen konkrét
feladatokat lát el az adott bíróságon, s hogy a bíróságon, kollégiumban, csoportban
működik-e helyettes,
- az elbírálásnál jelentősége van annak, hogy az adott bíróság, a vezető vezetése alatt álló
kollégium, csoport milyen létszámú;
6. az OIT által a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 24. §ának (5) bekezdése alapján adott felmentések felülvizsgálata során az összeférhetetlenségi ok
megszüntetése az adott vezetői kinevezés idejének lejártáig nem indokolt. Az azonos vezetői
állásra eredményesen pályázó bíró és a hozzátartozója közötti összeférhetetlenség alóli
felmentés ismételt engedélyezése kizárólag abban az esetben mérlegelhető, ha a korábban
megadott felmentést követően nem merült fel kifogás a bíróság igazgatásával kapcsolatban.
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