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Katarzyna Kaczmarczyk–Kłak

A Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács 
összetétele, tekintettel a Lengyel 

Köztársaság 1997. április 2-i Alkotmányára

A Lengyel Köztársaság 1997. április 2-i Alkotmánya 187. cikkének 1. bekez-
dése értelmében242 a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács összetétele az alábbi:

1) A Legfelsőbb Bíróság első elnöke, igazságügyi miniszter, a Legfelsőbb 
Közigazgatási Bíróság elnöke, valamint a Lengyel Köztársaság elnöke által 
delegált személy,

2) a Legfelsőbb Bíróság, az általános bíróságok, közigazgatási bíróságok 
és katonai bíróságok bírái közül megválasztott tizenöt tag,

3) a Szejm által a parlamenti képviselők közül választott négy tag és a 
Szenátus által választott két szenátor.

Egyidejűleg az Alkotmány meghatározza, hogy a Nemzeti Igazságszol-
gáltatási Tanács választott tagjainak hivatali ideje négy évig tart (187. cikk 3. 
bekezdés).

A Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács rendszerét, működésének hatás-
körét és módját, valamint a tagok megválasztásának eljárását törvény szabá-
lyozza (187. cikk 4. bekezdés).

Kétségtelen, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács egy testületként 
működő központi alkotmányos szerv.243 Erről egyértelműen határoz az Al-
kotmány 187. cikkének 1. bekezdése,244 meghatározva egyúttal a szerv össze-
tételét. A Tanács összetett jelleggel rendelkezik, mivel magába foglalja mind-
három hatalmi ágat (törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás), azonban 
döntő többséggel bírnak az igazságszolgáltatás képviselői – a Nemzeti Igaz-
ságszolgáltatási Tanács 25 tagjából 17 bíró (nem csak a Nemzeti Igazságszol-
gáltatási Tanács 15 választott tagja bíró, hanem – ami természetes – a Legfel-
sőbb Bíróság első elnöke, valamint a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elnöke 
szintén bíró). A törvényhozó és végrehajtó hatalmi ágak képviselőinek jelenlé-
te miatt a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács nem kezelhető az igazságszol-

242 Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 későbbi módosításokkal.
243 Alkotmánybíróság 2009. november 19-i ítélete, K 62/07, OTK A 2009, nr 10, poz. 149.
244 AB 2009. április 16-i ítélete, K 40/07, OTK A 2008, nr 3, poz. 44.
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gáltatás szerveként.245 Osztjuk azt a nézetet, hogy a Nemzeti Igazságszolgál-
tatási Tanács összetételét összetettként lehet meghatározni.246

A szakirodalomban rámutattak, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Ta-
nács jellegét közigazgatási-önkormányzati-politikaiként lehet meghatároz-
ni,247 azonban legtöbbször kiemelik, hogy „leginkább politikai jelleggel” az a 
csoport rendelkezik, amelyet a Szejm által választott parlamenti képviselők, 
valamint a Szenátus által választott két szenátor alkot.248 Osztom azt a néze-
tet, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács összetett jellegű, ezt támaszt-
ja alá a sokrétű összetétele (Alkotmány 187. cikk 1. bekezdés), valamint az a 
nézet, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács nem az igazságszolgáltatás 
szerveként működik. Az ellentétes nézetet249 nem oszthatjuk, tekintettel pél-
dául az Alkotmány 10. cikkének 2. bekezdésére, amelyből kitűnik, hogy az 
igazságszolgáltatásért a bíróságok és legfelsőbb bíróságok felelnek. Ez a ren-
delkezés nem említi a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsát. Ezt az álláspon-
tot nem kérdőjelezi meg a tény, hogy az Alkotmány Bíróságok és törvényszékek 
című VIII. fejezetében a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanáccsal kapcsolatos 
rendelkezések szerepelnek (186–187. cikkek). 

A Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács működése az igazságszolgáltatás-
sal kapcsolatos, ezen belül kizárólag a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács 
az a szerv, amely jogosult a köztársasági elnök számára beadványt benyújtani 
a bírói tisztség kinevezésére (Alkotmány 179. cikke), azonban ez nem jelen-
ti, hogy maga a Tanács az igazságszolgáltatás szerve lenne. A Nemzeti Igaz-
ságszolgáltatási Tanács egy olyan szerv, amely nélkül a lengyel alkotmányos 
keretek között nem lehetséges az igazságszolgáltatás működése és épp ezért 
szerepelnek a Tanácsról szóló rendelkezések az Alkotmány VIII. fejezetében. 
A Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsot nem tekinthetjük bírói önkormány-
zatnak250 többek között azért sem, mivel összetételét a törvényalkotó és végre-
hajtó hatalom képviselői is alkotják. Másrészt viszont a Tanács összetételében 
egyértelműen bírók vannak túlsúlyban, akiket a „bírói szakma képviselőinek” 
nevezhetünk. Ebből kifolyólag nem tagadhatjuk azt a nézetet, hogy a Tanács 

245 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, 334. old.
246 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

Warszawa 2000, 242. old.
247 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 1999, 199. old.
248 Ibidem. 
249 M.in. A. Bałaban, Krajowa Rada Sądownictwa – regulacja konstytucyjna i rola w systemie 

władzy sądowniczej, [w:] Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, pod red. W. Skrzydły, 
Warszawa 2005, 87. old.

250 Ibidem. 
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a bírói közeg közjogi-önkormányzatiképviselete.251 Ez azonban nem kérdője-
lezi meg azt az elvet, hogy a Tanács egy alkotmányos állami szerv. A Tanács 
egy állami szerv, de bírók képviselőinek világos többségével rendelkezik és szá-
mukra túlsúlyt biztosít. Ily módon határozta meg az Alkotmány a Tanács ösz-
szetételét. Egyedül azt a nézetet kell kihangsúlyoznunk, hogy a Tanács tagjai 
a bírók képviselete által, nem csak saját szakmájuk érdekeit fogják képviselni, 
de mindenekelőtt az állam érdekeit képviselik, és ezen érték által vezérelve a 
bíróságok és bírók függetlensége felett fognak őrködni (Alkotmány 186. cikk 
1. bekezdés). 

Nem oszthatjuk teljesen azt a nézetet, hogy a Nemzeti Igazságszolgál-
tatási Tanács egy hivatali idő alapján besorolható, 4 éves ciklusra megválasz-
tott szerv.252 A hivatali idő ugyanis az Alkotmány 187. cikkének 3. bekezdése 
szerint a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács „megválasztott tagjaira”, tehát 
nem minden tagra vonatkozik. A Legfelsőbb Bíróság első elnöke, az Igazság-
ügyi Miniszter és Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elnöke az általuk betöl-
tött funkció időtartama alatt válnak a Tanács tagjaivá, a Lengyel Köztársaság 
elnöke által delegált személy pedig a hivatali idő időtartamának megjelölése 
nélkül lesz a Tanács tagja.253 Az Alkotmány „Nemzeti Igazságszolgáltatási Ta-
nács választott tagjaira” utaló 187. cikkének 3. bekezdését az Alkotmány 187. 
cikkének 1. bekezdése 2. és 3. pontjával együtt kell értelmezni, mivel ott az al-
kotmányozó a „választott” fogalmat alkalmazza és ez a megoldás a tizenöt bíró 
tagra, a négy parlamenti képviselő tagra és a két szenátor tagra vonatkozik. 
Fentieknek különös jelentősége van, mivel a Nemzeti Igazságszolgáltatási Ta-
nács, mint alkotmányos szerv nem hivatali idő alapján lett megszervezve, ha-
nem a hivatali időt egyedül a grémium egyes tagjaira vonatkoztatták. Osztom 
a nézetet, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács, mint testületi szerv 
nem hivatali idő alapon működő, hanem „folyamatosan működő” szerv, tekin-
tettel arra, hogy az Alkotmány nem rendelkezik a Nemzeti Igazságszolgálta-
tási Tanácshivatali idejéről.254 Ellentétes lenne tehát az Alkotmánnyal, ha egy 
egyszerű törvényben elfogadnák, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács 
összes tagjának hivatali ideje négy évre szólna. Ez ellentétes lenne az Alkot-

251 A. Wasilewski, Władza sądownicza w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1998, nr 7, 10. 
old.

252 W. Skrzydło, Konstytucja…, 199. old.
253 I. Wawrzeńczyk, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej a organy władzy sądowniczej – uwagi 

porządkujące, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 11, 7. old.
254 R. Pęk, [w:] R. Pęk, M. Niezgódka – Medek, Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz, 

LEX 2013, 1. tézis a 14. cikkhez
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mány 187. cikkének 3. bekezdésével, mivel így nem vennék figyelembe, hogy a 
hivatali idő kizárólag a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács „választott” tagja-
ira érvényes, nem pedig minden tagra.

Találó az álláspont, miszerint az Alkotmány nem teszi lehetővé a Nemze-
ti Igazságszolgáltatási Tanács választott tagjának visszahívását hivatali idejé-
nek lejárta előtt.255 Az alaptörvényben ugyanis nincs olyan rendelkezés, amely 
jogi alapot szolgáltathatna egy ilyen döntés meghozatalához. A szakirodalom-
ban azonban kiemelték, hogy a Tanács pozícióját tekintve, mint sui generis 
közösségek és intézmények képviselete nem lenne ellentétes a szerv jellegé-
vel. A visszahívás folyamatát azonban törvényileg kell szabályozni, a vissza-
hívást pedig kizárólag az hajthatja végre, aki a választást is végrehajtotta, nem 
pedig maga a Tanács.256 Osztom ezt a nézetet. Az, hogy az alkotmány nem 
tiltja a Tanács tagjának visszahívását, figyelembe véve a szerv jellegzetességét, 
valamint azt, hogy a Tanács tagjai között a bírói közösség tagjai (187. cikk 1. 
bekezdés 2. pont) és parlamenti képviselők (187. cikk 1. bekezdés 3. pont) 
vannak, lehetővé teszi egy egyszerű törvényben a Tanács választott tagjának 
visszahívási procedúráját. Bár ilyen esetben a tag hivatali ideje– egyéni szem-
pontból – nem töltené ki a négy évet, mégis külön kell választani a hivatali 
idő intézményét a Tanács választott tagjának „mandátumának lejártától”, ami-
ről később még szó lesz. Következésképpen rá kell mutatnunk, hogy egy egy-
szerű törvényben szabályozni lehet a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács vá-
lasztott tagjának mandátumának megszűnését a hivatali időbefejezése előtt.257 
Az Alkotmánybíróság 2007. július 18-i K 25/07 ítéletében kiemelte, hogy a 
Tanács választott tagjait nem lehet visszahívni, hivatali idejük pedig 4 évre 
szól (ítélet indoklása 9. old.), azonban az Alkotmánybíróság megjegyzése arra 
vonatkozott, hogy „az Alkotmányban nem határozták meg a tagok visszahívá-
sának lehetőségét”. Azonban fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az Alkot-
mány nem határozza meg a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács választott 
tagjának hivatali idejének kezdetével, sem végével kapcsolatos részleteket,258 a 
Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács választott tagjának „mandátumának meg-
szűnését” sem említi, egy ilyen helyzet pedig alkotmányos szempontból nem 

255 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, 822. old.; 
L. Garlicki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2005, t. 8 do 
art. 187; Alkotmánybíróság2007. július 18-i ítélete, K 25/07, OTK A 2007, nr 7, poz. 80.

256 L. Garlicki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2005, 8. tézis 
a 187. cikkhez

257 B. Banaszak, Konstytucja …, 822. old.
258 Ibidem, 821. old.
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kizárt. Amennyiben a racionális alkotmányozó ki akarta volna zárni a Nem-
zeti Igazságszolgáltatási Tanács választott tagja mandátumának lejártának le-
hetőségét, akkor azt egyértelműen megtette volna, viszont ilyen megoldás nem 
létezik. Ez nem is lenne racionális, mivel azt jelentené, hogy ha pl. nem lenne 
lehetséges a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács választott tagjának lemon-
dása, akkor az a Tanács kötelező tagságát jelentené. Egy ilyen megoldást min-
den bizonnyal nem lehetne alkotmányosként elismerni, mivel megsértené az 
Alkotmány 30. cikkében említett emberi méltóságot, amely a betöltött köz-
hivatalról való lemondás jogával van összefüggésben. Ez lényeges kérdéskör, 
amelyet nem szabad a gyakorlatra hagyni, ezért szükséges törvényileg szabá-
lyozni, erről nyilatkozik az Alkotmány 187. cikkének 4. bekezdése is. Ugyan-
akkor egy egyszerű törvényben is szükség lenne egy olyan jogszabályra, amely 
a hivatali idő kezdetét határozza meg, hogy precízen meg lehessen határozni 
(konkrét dátum megjelölése által), hogy mely pillanatban kezdődik meg a ki-
nevezett tag mandátuma a Tanácsban. Az Alkotmány 187. cikkének 3. be-
kezdéséből nem következik, hogy semmilyen esetben sem lenne lehetséges a 
Tanács választott tagjának „mandátumának megszűnése”. A jogszabály kijelen-
ti, hogy a „hivatali idő négy évig tart”. Ez azt jelenti, hogy az egyszerű törvény 
nem határozhatja meg a hivatali időt, azaz nem szabályozhatja annak hosz-
szát –nem rövidítheti le (pl. 3 évre) vagy hosszabbíthatja meg (pl. 6 évre). Ez 
ugyanis egyértelműen ellentétes lenne az Alkotmány említett rendelkezésével. 
A hivatali idő feltétlen és merev módon lett meghatározva, nem hagytak lehe-
tőséget hosszának módosítására. Azonban meg kell különböztetni a „hivatali 
idő” intézményét a Tanács választott tagjának „mandátumának megszűnésétől”. 
Ez két különböző jogi intézmény, amelyet az Alkotmány is világosan kihang-
súlyoz, amely a Tanács választott tagjaival kapcsolatban „hivatali időt” említ, 
nem pedig „mandátumot”, ez pedig azt jelenti – a szinonima szerinti értelme-
zés tilalmának megfelelően-hogy nem szabadkülönböző fogalmaknak azonos 
jelentést adni. Meg kell említenünk, hogy az Alkotmány ismeri a mandátum 
fogalmát – pl. a 103. cikk 1. bekezdése a „képviselő mandátumáról” szól, meg-
különböztetve azt a Szejm és Szenátus hivatali idejétől (Alkotmány 98. cik-
kének 1. bekezdése). Az Alkotmány nem definiálja jogilag a Nemzeti Igazság-
szolgáltatási Tanács választott tagjainak „hivatali idejének” fogalmát, kizárólag 
annak időtartamát határozza meg. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a „hivata-
li időn” azt az időtartamot kell érteni, amelyre az adott személyt megválaszt-
ják a Tanács tagjaként, azaz azt az időtartamot, amelyben a Tanács tagjaként 
történt megválasztásából származó jogokat és kötelezettségeket teljesíti. Ilyen 
értelemben a „hivatali idő” objektív jelleggel rendelkezik, időtartamának pedig 
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teljesítenie kell az Alkotmány 187. cikkének 3. bekezdésében meghatározott 
feltételeket. Ilyen időtartamra választják meg a tagot, ennek teljes indoklását 
az Alkotmány idézett rendelkezése tartalmazza. A mandátum pedig a Tanács 
tagjának szóló felhatalmazás kötelezettségeinek és jogainak teljesítésére.259 
Mivel az Alkotmány nem használja a mandátum fogalmát, nem is határoz-
za meg lejártának részleteit, az Alkotmány 187. cikkének 4. bekezdése alapján 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ezt a kérdést egyszerű törvény által kell 
szabályozni. Ez ugyanis egy olyan kérdéskör, amely a Nemzeti Igazságszol-
gáltatási Tanács „működési módjának” fogalmához kapcsolódik. Ez a fogalom 
ugyanis magába foglalja a Tanács tagja által végzett feladatokra való felhatal-
mazás teljesítését is, ezáltal utal a Tanácsban, mint testületi szervben végzett 
feladatokra megadott legitimáció elejére és végére is. Tehát egy egyszerű tör-
vény meghatározhatja a Tanács választott tagjának mandátumának megszű-
nésének eseteit. A mandátum a hivatali idő megkezdésétől érvényes, de a hi-
vatali idő vége előtt is lejárhat. A „mandátum lejárta” nem jelenti a négyéves 
hivatali idő elvének megkérdőjelezését, amelyet az Alkotmány 187. cikkének 
3. bekezdése említ, mert ilyen esetben nem merül fel a hivatali idő szabályá-
tól való eltérés. A hivatali időt a Tanács választott tagjainak esetében minden 
alkalommal négy évben határozták meg és ilyen időtartamra is szól a megvá-
lasztás, de ezen időtartam lejárta előtt megszűnhet a mandátum, a törvényben 
meghatározott okok miatt. Ahogy azt a szakirodalom is kiemeli, a mandátum, 
a hivatali idő végével megszűnik, azonban korábban is megszűnhet a törvény-
ben meghatározott esetekben.260

Összefoglalva a fenti észrevételeket nem állíthatjuk, hogy az Alkotmány 
feltétel nélkül kizárja a Tanács választott tagjának mandátumának megszű-
nését. Nem fogalmaz meg ugyanis semmilyen tilalmat, egyedül pozitív oldal-
ról határozza meg a hivatali idő hosszát, nem szabályozza a Tanács választott 
tagjának mandátumának, hivatali idő vége előtt történő megszűnésének felté-
teleit. Az Alkotmány 187. cikkének 3. bekezdése szempontjából kijelenthet-
jük, hogy az alaptörvény szabályként fogadja el a Nemzeti Igazságszolgálta-
tási Tanácsválasztott tagjának négyéves hivatali idejét, azonban nem zárja ki, 
hogy egy egyszerű törvényben meghatározzák azokat a körülményeket, ame-
lyek a Tanács tagjának mandátumának megszűnéséről határozhatnak a hiva-
tali idő vége előtt. Megállapíthatjuk tehát, hogy a „hivatali idő” objektív módon 

259 M. Niezgódka – Medek, [w:] M. Niezgódka – Medek, R. Pęk, Krajowa Rada Sądownict-
wa..., 4. tézis a 14. cikkhez.

260 M. Dębska, Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, LexisNexis 2013, kom-
mentár a 14. cikkhez.
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lett meghatározva és az Alkotmányból származó időtartam határozza meg, 
azonban a „mandátum megszűnése” konkrét törvényi feltételekből következik. 
A jelenlegi jogi helyzetben egy egyszerű törvény – a 2011. május 12-i Nem-
zeti Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló törvény261 14. cikkének 1. bekezdé-
se meghatározza, hogy a „Tanács választott tagjának mandátuma a hivatali idő 
vége előtt megszűnik”, és kimerítő jelleggel felsorol hat esetet, amelyek felmerü-
lése a tag mandátumának megszűnését eredményezi. Ez a megoldás szerepelt 
a már nem hatályos, 2001. július 27-i Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsról 
szóló törvényben is,262 azonban ez a jogi aktus hét feltételt sorolt fel, amely a 
Tanács választott tagjának mandátumának megszűnését eredményezte (10. 
cikk 1. bekezdés). Mindkét jogi aktus – a már nem érvényes 2001. évi törvény, 
valamint a hatályos 2011. május 12-i törvény is ugyanazt a megfogalmazást 
alkalmazza, mely szerint a „Tanács választott tagjának mandátuma megszűnik a 
hivatali idő vége előtt”, azonban a 2001. évi törvény pontosította, hogy a man-
dátum megszűnése a „négyéves” hivatali idő vége előtt következik be. Mindkét 
esetben egy egyszerű törvény kilátásba helyezi (helyezte) a Tanács tagjának 
mandátumának megszűnését, ami azt jelenti, hogy a törvényben szereplő va-
lamelyik feltétel megléte de facto a Tanács tagjának hivatali idejének befejezé-
sét jelentette a hivatali idő vége előtt, tekintettel a „mandátum megszűnésére”. 
Normatív szempontból nem volt lehetőség a hivatali idő folytatására a Tanács 
azon tagja részére, akinek megszűnt a mandátuma. Ez azonban nem jelentet-
te a hivatali idő alapú értelmezés megkérdőjelezését, mivel a hivatali idő nem 
folytatódhatott a mandátum elvesztése ellenére. A mandátum elvesztése de-
terminálta a Tanácsban való további részvétel lehetőségének megszűnését, an-
nak ellenére, hogy a tagot 4 éves hivatali időre választották meg. A szakiroda-
lomban nem vetették fel, hogy a Tanács választott tagjának mandátumának 
megszűnésével kapcsolatos jogszabály alkotmányellenes lenne.263

A 2007. július 18-i K 25/07 számú ügyben hozott ítéletben nem kérdő-
jelezték meg azt a megoldást, hogy az egyszerű törvény felsorolás által hatá-
rozza meg a „mandátum megszűnésének” feltételeit (ítélet indoklás 12. old.). 
Egyúttal rámutattak, hogy egy konkrét szabályozás alkotmányosan indokolt 
rendkívüli körülményei esetlegesen indokolhatják a hivatali idő elvének meg-
szegését (ítélet indoklás 12. old.). Ebből az következik, hogy az Alkotmány-

261 Egységes szöveg. Dz. U. 2018, poz. 389.
262 Egységes szöveg. Dz. U. 2010, nr 11 későbbi módosításokkal.
263 Lásd pl. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów 

powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, szerk. J. Gudowski, Warszawa 
2002, 532–535. old.
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bíróság lehetővé tette egyszerű törvényben a „mandátum megszűnésének” fel-
tételeinek szabályozását, egyben nem utasította el feltétel nélkül a Tanács vá-
lasztott tagjainak hivatali idejének korábbi befejezését, a négyéves hivatali idő 
vége előtt. Ilyen esetben valóban a „hivatali idő elvének megsértése” történne, 
de egyéb értelmezés elfogadása azt jelentené, hogy semmilyen esetben, sem-
milyen körülmények között nem lenne lehetséges a Tanács adott tagjának hi-
vatali idejének befejezésére, még olyan helyzetben sem, amely objektíven lehe-
tetlenné tenné számára a feladatok elvégzését, vagy olyan helyzet fennállása 
esetén, amely a Tanács választott tagjainak hivatali idejének befejezése mellett 
szólna, például a Tanács működésével kapcsolatos alapvető módosítás esetén, 
köztük a Tanács összetételének és működésének olyan átalakításával, amely a 
korábbi gyakorlattól teljesen különbözne. Az Alkotmánybíróság 2007. július 
18-i K 25/07 számú ügyben hozott ítéletének indoklásából nem következik, 
hogy a Tanács választott tagjának mandátuma „megszűnhet”, ami különbözik 
a szerv hivatali idejének lerövidítésének intézményétől, vagy a Tanács minden 
választott tagjának „mandátumának megszűnésétől”. Utóbbi esetben rendkívü-
li körülményeknek kell bekövetkezniük, amelyek a hivatali idő elvének meg-
szegése mellett szólnak. Egyúttal e két helyzet összeállítása azt jelenti, hogy a 
Tanács egyénileg megjelölt tagjának „mandátumának megszűnése” nem rendkí-
vüli körülmény, fontos azonban e megoldás összekapcsolása konkrét, törvény-
ben meghatározott körülményekkel, amelyek objektíven lehetetlenné teszik a 
feladatok további ellátását.

Figyelembe véve a fenti észrevételeket, megállapíthatjuk, hogy a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanács választott tagjának „mandátumának megszűnésé-
nek” intézménye nem ellentétes az Alkotmány 187. cikkének 3. bekezdésével. 
Mindez egy egyszerű törvény alapján lehetséges, amely meghatározza a man-
dátum megszűnésének okait (feltételeit). Egy általános megoldás bevezetése is 
lehetséges, amely feltételezi a Tanács minden választott tagjának „mandátumá-
nak megszűnését”. Természetesen meg kell tartani az Alkotmány 2. cikkének 
való megfelelést, ahogy az arányosság követelményét is figyelembe kell venni. 
Konkrét és lényeges körülménynek kell indokolnia a mandátum megszűnését, 
az ilyen megoldást lehetővé tevő jogszabály pedig indokolatlan módon nem 
szólhat bele a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács működésébe. Jelen jogi 
helyzetben a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló 2011. május 12-i 
törvény 14. cikkének 1. bekezdése határozza meg a Tanács választott tagjá-
nak mandátumának „megszűnésének” feltételeit. Az ott megjelölt körülmények 
egyéni jellegűek és konkrét esetben kell őket meghatározni, ami azt jelenti, 
hogy ez a rendelkezés konkrét személyekre, azaz a Tanács tagjaira vonatkozik. 
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Amint korábban rámutattunk, az Alkotmány nem zár ki egy más, általános 
megoldást, amely lehetővé teszi a „mandátum megszűnését” a Tanács minden 
választott tagja részére, valamint azok részére, akik az Alkotmány 187. cikké-
nek 1. bekezdés 2. vagy 3. pontjában említett valamelyik csoportba tartoznak, 
ilyen tilalom ugyanis nem lett megfogalmazva, a hivatali idő elvéből sem lehet 
azt levezetni. A ciklus elve nem zárja ki a feladat (mandátum) korábbi befeje-
zését a Tanács választott tagjai által. A jogalkotó alapvetően megváltoztathatja 
a Tanács működésének módját, azáltal, hogy az eddigihez képest radikálisan 
megváltoztatja azt, ami annak megfontolását eredményezi, hogy a Tanács az 
eddig hatályos jog alapján létrehozott összetétele továbbra is a megfelelő legi-
timációval fog rendelkezni kötelezettségeinek és jogainak teljesítéséhez, figye-
lembe véve azt a körülményt, hogy a megválasztása idején a Tanács működé-
sét illetően alapvetően más szabályozás volt érvényben. A Tanács működési 
filozófiájának alapvető módosítása, valamint összetételének választott alapon 
történő megalkotása olyan körülmény lehet, amely a Tanács összetételének 
megújítása mellett szól, mivel a Tanács eddigi tagjainak megválasztásának más 
jogi körülmények között volt helye, mint az a fent említett változások életbe 
lépése után lesz. Egy ilyen megoldás bevezetése mellett szóló körülmények 
megjelölésének terhe a jogalkotási javaslat benyújtására jogosultat terheli. Meg 
kell említenünk, hogy eddigi ítélkezési gyakorlata során az Alkotmánybíróság 
lehetővé tette a „hivatali idő lerövidítését” legiszlációs megoldások útján, azon-
ban ezt a lehetőséget kivételes helyzetekre korlátozta. Az Alkotmánybíróság 
szerint ez kizárólag akkor lehetséges, ha semmilyen alkotmányos rendelkezés 
nem tiltja és teljesíti azt a feltételt, hogy különös körülmények szólnak mel-
lette.264 Az Alkotmányból nem derül ki, milyen körülményeknek kell fenn-
állniuk ahhoz, hogy azokat „különösnek” ismerjék el a fenti értelemben. Meg 
lehet határozni, hogy ez a „különösség” a lényéből, jellegéből, mértékéből, stb. 
származik. Egyes körülmények halmozódása, amelyek külön megítélése nem 
teljesíti a „különösség” kritériumát egy olyan helyzethez vezethetnek, amelynek 
teljes megítélése fog dönteni az adott eset „különösségéről”. Azonban ez meg-
ítélendő kérdés, ahol nem lehet egyértelmű, merev határokat meghatározni. 

Meggyőződésem szerint, elvileg nem ellentétes az Alkotmánnyal egy 
olyan megoldás egyszerű törvényben történő elfogadása, amely lehetővé ten-
né a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács választott tagjának „mandátumának 
megszűnését”, valamint egy általános megoldást kínálna ebben a témában. Az 

264 Alkotmánybíróság 1998. május 26-i ítélete, K 17/98, OTK 1998, nr 4, poz. 48; Alkot-
mánybíróság 2006. március 23-i ítélete, K 4/06, OTK A 2006, nr 3, poz. 32.
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Alkotmánynak való megfelelés terén annak lesz jelentése, hogy a Tanács vá-
lasztott tagjainak összeállításával és működésével kapcsolatban milyen érvek 
fognak az eddigi választott tagok mandátumának megszűnésének szüksé-
gessége mellett szólni. Ezeknek alapvető változásoknak kell lenniük, melyek 
alapvető módon befolyásolják a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tagjai-
nak megválasztásának eljárását, valamint a Tanács működését. Mivel a Tanács 
egyes tagjainak mandátuma fog megszűnni, a Nemzeti Igazságszolgáltatási 
Tanács tagjainak kinevezésének új eljárásának alapvetően különböznie kell az 
eddigitől, egyúttal indokolni is kell a változások bevezetését és az eddigi ta-
gok mandátumának megszűntetését a hivatali idő időtartama alatt. Maga a 
Tanács működési módját is alapvetően meg kell változtatni, teljesen új jogi 
kereteket biztosítva a szerv működéséhez. Mivel lehetséges a Tanács tagjának 
visszahívása - amire a véleményben is kitértek – akkor nem lehet a priori ki-
zárni az eddigi választott tagok mandátumának megszűnésének lehetőségét 
az előbb említett helyzetben. Érdemes megemlítenünk, hogy a Tanács válasz-
tott tagjának visszahívását lehetővé tevő 2001. évi törvény hatálya alatt szü-
letett szakirodalomban rámutattak, hogy a tag visszahívása minden körülmé-
nyek között, az indokok megjelölése nélkül is bekövetkezhetett; a szerv aka-
rata számított, amelyet egy lemondó nyilatkozattal fejeztek ki, demokratikus 
módon.265 A hivatali időbetartásáról nem szólt a törvény. A törvényt alkotmá-
nyossági szempontokból sem kifogásolták és az újabb Nemzeti Igazságszol-
gáltatási Tanácsról szóló törvény életbelépéséig volt hatályos. Annál is inkább 
indokolhatja a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács választott tagjainak ösz-
szeállításával és működésével kapcsolatos alapvető változás az eddigi válasz-
tott tagok „mandátumának megszűnését”, természetesen a fent említett felté-
telek betartásával. Az egyes megoldások alkotmányosságának megítélésében 
döntő jelentőséggel bírnak a konkrét – ajánlott – legiszlációs megoldások, va-
lamint azok ratio legise. 

A Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tagjai hivatalból az alábbiak: a 
Legfelsőbb Bíróság első elnöke, az Igazságügyi Miniszter és a Legfelsőbb Köz-
igazgatási Bíróság elnöke. Ezt egyértelműen meghatározza az Alkotmány 187. 
cikkének 1. bekezdés 1. pontja. Egy személy kinevezés által kerül a tanácsba, 
mégpedig a Lengyel Köztársaság elnökének képviselője. Ezt szintén megha-
tározza a Lengyel Köztársaság Alkotmányának 187. cikkének 1. bekezdés 1. 
pontja. Bár az alaptörvény nem használja a „képviselő” kifejezést, azonban, ha a 
Lengyel Köztársaság elnöke jelöli ki az adott személyt a Nemzeti Igazságszol-

265 Lásd pl. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz …, 533. old.
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gáltatási Tanácsba, akkor elfogadhatjuk, hogy az a személy az elnököt képvise-
li, azaz képviselő. Annak ellenére, hogy a szakirodalomban rámutattak, hogy 
az „Alkotmány az „elnök által” kijelölt személyt említi”, nem pedig a „képvise-
lőjét”,266 és az Alkotmány nem nevezi az elnök által kijelölt személyt az elnök 
képviselőjének, nem jelenti azt, hogy ne lenne a képviselője. Az alkotmányozó 
azért írta elő, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács összetételében sze-
repeljen a „köztársasági elnök által kijelölt személy”, hogy biztosítsa az államfő 
képviseletét a Tanács ülései során, valamint, hogy ezáltal legyen lehetőség be-
mutatni az államfő álláspontját a Tanács hatáskörébe tartozó kérdéskörökben. 
Ezért van a Tanács tagjai között ez a „személy”, ez az államfő képviseltetésének 
lényege a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsban. Nem állíthatjuk teljes biz-
tossággal, hogy a Lengyel Köztársaság elnöke által kijelölt személy „hivatalból” 
lesz a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tagja.267 „Hivatalból” ugyanis meg-
határozott funkciókat betöltő személyek kerülnek a Nemzeti Igazságszolgál-
tatási Tanács tagjai közé, a Tanács tagjának kijelölése esetén pedig szükséges 
egy személyi döntés meghozatalára az államfő által, egy konkrét személlyel 
kapcsolatban, enélkül nem válhat a Tanács tagjává. Mindazonáltal nem be-
szélhetünk arról, hogy az említett személy „hivatalból” lesz a Tanács tagja, ha 
ebben a kérdésben alapvető feltételnek számít, hogy a Lengyel Köztársaság 
elnöke jelölje ki. Az igazságügyi minisztert vagy a Legfelsőbb Bíróság első el-
nökét senki nem jelöli a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tagjának, az em-
lített hivatalok betöltése automatikusan jelenti a Nemzeti Igazságszolgáltatá-
si Tanács tagság státuszának megszerzését, tehát a hivatal betöltése determi-
nálja a Tanácsban betöltött tagságot. Az igazságügyi miniszter, a Legfelsőbb 
Bíróság első elnökének, valamint a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elnöké-
nek tagsága megszűnik a Tanácsban, ahogy nem töltik be többé azt a hivatalt, 
amely feljogosította őket a Tanácsban betöltött tagságra.

Az Alkotmány egyértelműen meghatározza, hogy a Nemzeti Igazságszol-
gáltatási Tanácsba delegált parlamenti képviselőket a Szejm, a szenátorokat 
pedig a Szenátus választja meg (187. cikk 1. bekezdés 3. pont). Így nem csak 
azt határozták meg, kit lehet megválasztani a Nemzeti Igazságszolgáltatási 
Tanácsba (képviselő és szenátor), de azt is, milyen szerv választja meg őket 
(Szejm és Szenátus). Az Alkotmány azt is egyértelműen meghatározza, hány 
képviselőt választ meg a Szejm (4 fő) és hány szenátort választ meg a Szenátus 
(2 fő). A szakirodalomban helyesen hívják fel a figyelmet arra, hogy a parla-

266 M. Masternak – Kubiak, M. Haczowska, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, szerk. M. Haczowska, Warszawa 2014, 474. old.

267 W. Skrzydło, Konstytucja…, 199. old.
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mentnek lehetőséget kellene biztosítani, hogy változtasson személyi döntése-
iben.268 Ebből a szempontból megengedett lenne a Szejm vagy Szenátus által 
a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács általuk megválasztott egyes tagjainak 
visszahívása. Az Alkotmány ugyanis nem tiltja meg a Nemzeti Igazságszol-
gáltatási Tanács megválasztott tagjának visszahívását, amiről korábban volt 
már szó. Jelen jogi helyzetben azonban nem szerepel ilyen lehetőség, ehhez a 
jogalkotónak teljes joga van. Ugyanígy jelen jogi helyzetben nem lehetséges a 
Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács parlamenti képviselők és szenátorok kö-
zül kikerülő tagjainak visszahívása a Szejm vagy a Szenátus által.

Az Alkotmány 187. cikkének 1. bekezdés 2. pontjában említett, a Nemze-
ti Igazságszolgáltatási Tanács legfontosabb (legnagyobb) tagcsoportjával kap-
csolatban az Alkotmány elfogadta, hogy az bírókból áll („bírák közül megvá-
lasztott tizenöt tag”), meghatározva, hogy a tagokat a „Legfelsőbb Bíróság, általá-
nos bíróságok, közigazgatási bíróságok és katonai bíróságok bírái közül” választják 
ki. E jogszabály alapján az alábbi következtetéseket lehet megfogalmazni:

– Az Alkotmány 187. cikkének 1. bekezdés 2. pontjában említett, a Nem-
zeti Igazságszolgáltatási Tanács tizenöt tagját „megválasztják”, tehát szükséges 
a „választások” megrendezése, amelyek eljárása azonban nincs alkotmány által 
meghatározva; ugyanakkor a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsbírók közül 
megválasztott „választott” tagjainak megválasztását egyszerű törvény szabá-
lyozza (Alkotmány 187. cikk 1. bekezdés 4. pont).

– Az Alkotmány meghatározza, hogy az említett csoportot „bírák közül” 
választják, ennek alapján a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács összetételébe 
kizárólag bírót lehet megválasztani, nem pedig olyan személyt, aki pl. teljesí-
ti a bírói feladatkör teljesítéséhez szükséges feltételeket, de nem bíró, azaz a 
köztársasági elnök nem nevezte ki bírónak az Alkotmány 179. cikke alapján, 
vagy nyugalmazott bíró; az Alkotmány egyértelműen megkülönbözteti a „bí-
rót” a „nyugalmazott bírótól” (pl. 180. cikk 3. és 4. bekezdés), ezért nem is lehet 
őket azonosan kezelni a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsba történő meg-
választás szempontjából; tehát a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsba nem 
választható nyugalmazott bíró.

– Kimerítő felsorolás által rámutattak, hogy a Nemzeti Igazságszolgálta-
tási Tanács összetételéhez a Legfelsőbb Bíróság, az általános bíróságok, köz-
igazgatási bíróságok és katonai bíróságok bírái közül kell választani, ami azt 
jelenti, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsban minden említett bíró-

268 L. Garlicki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz…, 6. tézis a 187. cikk-
hez.
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ság bírája közül képviseltetnie kell magát, nem lehetséges tehát egy olyan meg-
oldás elfogadása, amely nem biztosítja ezt az összetételt a Tanácsban; azon-
ban fel kell tennünk a kérdést, hogy a fenti megjegyzés az jelenti, hogy egyedül 
a lehetőséget kell megadni, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tagja 
az említett bíróságok „bírái közül” kerüljenek ki, vagy el kell fogadni, hogy az 
adott típusú bíróság legalább egy bírája tagja legyen a Nemzeti Igazságszolgál-
tatási Tanácsnak? Ez utóbbi értelmezés elfogadása egyrészt azt jelentené, hogy 
ha az adott típusú bíróság bírái nem mutatnának érdeklődést aziránt, hogy a 
Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tagjai legyenek, akkor az működéskép-
telenné válna, másrészt pedig annak elismerése, hogy csupán meg kell terem-
teni a feltételeket („a lehetőségekhez mérten”), hogy mindegyik típusú bíróság 
bírája részt vehessen a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács munkájában, azt 
a megoldást eredményezhetné, hogy a Tanács tagjai között pl. kizárólag álta-
lános bíróságok bírái lennének, vagy pl. a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság 
bírája nem lenne tag.

Senkit nem lehet kényszeríteni, hogy köztisztséget töltsön be, köztük a 
Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tagja legyen, másrészt viszont, figyelem-
be véve a tényt, hogy a Tanács bemutatja a Lengyel Köztársaság elnökének a 
beadványokat a Legfelsőbb Bíróság, általános bíróság, közigazgatási bíróság és 
katonai bíróság bíráinak kinevezésére (Alkotmány 179. cikk), megalapozott, 
hogy a Tanács tagjai között legyen az Alkotmány 187. cikk 1. bekezdés 1. 
pontjában említett mindegyik típusú bíróságot képviselő bíró. Végsősoron azt 
az értelmezést kell támogatni, amely azon a feltevésen alapul, hogy a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Tanács összetételében szerepelnie kell a Legfelsőbb bíró-
ság, általános bíróság, közigazgatási bíróság és katonai bíróság bíráinak, ami 
azt jelenti, hogy az Alkotmány 187. cikkének 4. bekezdésében említett válasz-
tási eljárásnak lehetővé kellene tennie legalább egy bíró megválasztását minde-
gyik típusú bíróságról, hogy megteremtsék a Nemzeti Igazságszolgáltatási Ta-
nács zavartalan működésének feltételeit, tekintettel az Alkotmány 186. cikk 
1. bekezdésében megfogalmazott különös alkotmányos szerepére. Fontos egy 
megoldás elfogadása arra az esetre, ha különböző okok miatt nincs érdeklő-
dés a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tagsága iránt az egyes típusú bíró-
ságok bírái részéről. Csak az adott típusú bíróság bírái jelentkezésének hiánya 
képezhetne alapot, hogy a Tanács tagjának mandátumát egy más típusú bíró-
ság bírája töltse be. Egy ilyen megoldás elfogadása szükségessé teszi a megfe-
lelő lehetőségek létrehozását a Tanács működéséhez és alkotmányos, valamint 
törvényi feladatainak ellátásához. A Tanács zavartalan működésére irányuló 
megoldás hiánya arra az esetre, ha valamelyik típusú bíróság bírái nem mu-
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tatnának érdeklődést a tagság iránt, ellenkezne a közintézmény működésének 
hatékonyságával, amelyet az Alkotmány preambuluma említ.

– A tagokat „bírák közül” választják ki, de az Alkotmány 187. cikkének 1. 
bekezdés 2. pontja nem mutat rá, mely szerv választja meg őket; itt láthatóan 
más megoldást fogadtak el, mint a 3. pontban, ahol egyértelműen meghatá-
rozták, hogy a tagokat a Szejm és a Szenátus választja meg; a 187. cikk 1. be-
kezdés 2. pontjában nem határozzák meg ilyen egyértelműen, hogy ki hajtja 
végre a választást; ez azt jelenti, hogy ezt a kérdést nem csak lehetne, hanem 
kell is szabályozni egy egyszerű törvényben (Alkotmány 187. cikk 4. bekez-
dés); ha az Alkotmány ebben az esetben nem határozza meg a választást vég-
rehajtó szervet, a döntés a jogalkotóhoz tartozik, mivel neki kell meghatározni 
többek között a „Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tagjainak választási eljárá-
sát”, ilyen esetben az „eljárás” fogalomhoz tartoznia kell a választást végrehajtó 
szerv meghatározása is, mivel ez a fogalom tartalmazza a választás módját és 
a részletes szabályokat, valamint meghatározza azt is, melyik szerv a megfelelő 
a választás végrehajtására.

– Az Alkotmány nem határozza meg, hogy a „bírák közül történő válasz-
tást” maguk a bírák hajtják végre; bár az Alkotmánybíróság 2007. július 18-i 
K 25/07 ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy a Nemzeti Igazság-
szolgáltatási Tanács tagjai lehetnek „bírák által választott bírák” (indoklás 9. 
old.), de ezt az álláspontot nem erősíti meg egyértelműen az Alkotmány 187. 
cikkének 1. bekezdés 2. pontja, főleg, ha ezt a rendelkezést ugyanazon cikk 3. 
pontjával vetjük össze, valamint, ha megfigyeljük, hogy ott, ahol az Alkotmány 
meghatározza az adott döntést meghozó szervet, azt mindig egyértelműen fo-
galmazza meg (pl. 194. cikk 2. bekezdés; 199. cikk 1. bekezdés; 205. cikk 1. 
bekezdés vagy 209. cikk 1. bekezdés); a jogszerűség elvének megfelelően (Al-
kotmány 7. cikk) a döntéshozás hatásköre nem vélelmezhető; a Legfelsőbb 
Bíróság 2011. március 15-i III KRS 1/11, OSNP 2012, nr 9 – 10, poz. 131 
ítéletében megfogalmazott álláspontot idézzük, hogy az alkotmányos szabá-
lyozás (Alkotmány 187. cikk 1. bekezdés 2. pont) nem határozta meg a bí-
rók kizárólagos jogát a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tizenöt tagjának 
megválasztásához, de meghatározta, hogy a tagokat a „Legfelsőbb Bíróság, az 
általános bíróságok, közigazgatási bíróságok és katonai bíróságok bírái közül” vá-
lasztják meg; a Legfelsőbb Bíróság szerint ebből az alkotmányozó egyértelmű 
iránymutatásai következnek, amelyek a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács 
alkotmányosan létrehozott összetételét bírókhoz köti („bírák közül”), akik a 
Legfelsőbb Bíróság és egyéb bíróságok képviselői, azonban nem határoz arról, 
hogy ezeket a bírókat feltétlenül maguknak a bíróknak kell megválasztaniuk.
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– Az Alkotmányból nem derül ki, hogy az egyes típusú bíróságokból hány 
bírót kell megválasztani, tehát az egyszerű törvény határozza meg az egyes bí-
róságoknak megítélt helyek arányát; egy egyszerű matematikai számolásból 
egyedül az derül ki, hogy nem lehetséges az egyes bíróságokból származó bí-
rák azonos számának elfogadása a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsban 
(ugyanis 15:4 egyenlő 3,75); ezért megállapíthatjuk, hogy ily módon kizárták 
az egyes típusú bíróságoknak szánt helyek egyenlőségét, feltételezve, hogy a 
helyek egyes bíróság típusok közötti felosztása változatos lesz.

Fentieket, valamint az Alkotmány 187. cikkének 4. bekezdését figyelembe 
véve, úgy vélem, hogy az Alkotmány nem követeli meg, hogy a Nemzeti Igaz-
ságszolgáltatási Tanács tagjait a „bírók közül” feltétlenül maguk a bírók válasz-
szák meg. Amennyiben ez lenne az alkotmányozó szándéka, a 187. cikkének 1. 
bekezdés 2. pontja más hangzást kapott volna. Jelenleg pl. a Belga Királyság Al-
kotmánya269 világosan kijelenti, hogy a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács bíráit a 
„szakma képviselői” közül választják ki (151. cikk 2. § második mondata). A Len-
gyel Köztársaság 1997. április 2-i Alkotmányának semelyik rendelkezése nem 
zárja ki, hogy ezt a választást a parlament hajtsa végre, mindemellett lehetséges 
egy olyan helyzet, hogy a választást a Szejm, vagy a Szenátus felhatalmazására 
a Szejm hajtja végre. Lengyelországban ez a kérdéskör egy egyszerű törvényhez 
tartozik (Alkotmány 187. cikk 4. bekezdés). Egy ilyen megoldás ellen nem lehet 
úgy érvelni, hogy ha a Tanács parlamenti képviselő tagjait a Szejm, a szenátor ta-
gokat pedig a Szenátus választja meg, akkor a bírókat maguknak a bíróknak kel-
lene megválasztaniuk. Egy ilyen egyszerű megállapítás ellen szól az Alkotmány 
187. cikkének 1. bekezdés 2. és 3. pontja. Amint már korábban rámutattunk, az 
Alkotmány nem határozza meg azt a szervet, amely a „bírók közül” választ, ami 
természetesen nem zárja ki, hogy épp bírók fogják ezt a választást végrehajtani, 
de nem ez az egyetlen lehetséges megoldás. Alkotmányossági szempontból lé-
nyeges, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsban bírók legyenek, ráadásul 
döntő többségben. Ez a megoldás nem kelt semmilyen kétséget, mivel világosan 
az alaptörvényből származik. Az Alkotmány a választás lehetőségét az adott sze-
mély meghatározott státuszához köti, de nem determinálja a választást végre-
hajtó szervet. Érdemes megjegyezni, hogy jelenleg is léteznek olyan megoldások, 
amelyek lehetővé teszik a szervek tagjainak megválasztását a bírók parlament ál-
tal történő kinevezésének tárgyában. Ilyen megoldást fogadtak el például a Né-
met Szövetségi Köztársaság Alaptörvényének 95. cikkének 2. bekezdésében.270

269 Konstytucje państw Unii Europejskiej…, 85–112. old.
270 Konstytucje państw Unii Europejskiej…, 519–563. old.
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