
Új utak az Ab és a bíróságok kapcsolatában 

Egy  viszonylag  új,  de  annál  érzékenyebb  témával  kapcsolatban  szeretném 
megosztani  önökkel  a  gondolataimat.  Az új  Alaptörvény hatályba lépése  óta 
nyilvánvaló,  hogy a  rendes  bírósági  rendszer  és  az  Alkotmánybíróság között 
minőségileg  új  típusú kapcsolat  jött  létre,  amely  potenciálisan  számos 
nehézséggel  lehetne  megterhelve.  Azonban  a  Kúria  és  az  Alkotmánybíróság 
közötti szakmai kapcsolat kiváló, hiszen mindkét bírósági szerv felismerte és 
elismerte  a  maga  szerepét  az  Alaptörvény,  illetve  az  alapjogok  védelme 
területén. Konkrétan azokról az új utakról, lehetőségekről írok, amelyeket az új 
típusú,  ún.  valódi  alkotmányjogi  panasz  jelent  a  rendes  bíróságok  és  az 
Alkotmánybíróság viszonyában.

Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke

Mint az közismert, az indítványozók az Alaptörvény értelmében ma már nem csak a jogszabályok, hanem a 
bírói jogértélmezés alaptörvényellenességét is  állíthatják. Ezt a  panasztípust  a szakmai  zsargonban  valódi 
alkotmányjogi  panasznak hívjuk.  Ha  az  érdemi  vizsgálat  eredményeképpen  az  derül  ki,  hogy  bírói 
jogértelmezés  alaptörvény-ellenes,  az  Alkotmánybíróság  megsemmisíti a  bírói  döntést.  Első,  felületes 
megközelítésre úgy tűnhet, hogy a megsemmisítés lehetősége egy, az Alaptörvényben rögzített konfliktusforrás 
az  AB és a  rendes bíróságok viszonyában.  Valójában azonban  nincs szó konfliktusról,  éppen ellenkezőleg 
remek lehetőség adódik, hogy az AB és a rendes bíróságok alkotmányos párbeszédre léphessenek egymással.

A bírói függetlenség és a valódi panasz kapcsolódási pontjai 
Az AB valódi panasz hatásköre minden vonatkozásban erősíti a bírói függetlenséget

E párbeszéd vonatkozásában azt az első hallásra talán meglepő állítást teszem, hogy az AB valódi panasz 
hatásköre  minden  elképzelhető  vonatkozásban  erősíti  a  bírói  függetlenséget.  Úgy  vélem,  hogy  a  bírói 
függetlenségnek két fontos aspektusát érdemes elkülönítenünk a valódi panasz vonatkozásában. Az egyik  az 
intézményi,  a  másik  pedig  a  szakmai  függetlenség.  Az  intézményi  függetlenség  jelenti  egyrészt  az  adott, 
konkrét bíró,  másrészt pedig a  bírói  kar  függetlenségét,  ahogy azt  a  kivetített  ábrán is  láthatják.  A bíróság 
szakmai  függetlenségét  pedig  a  bírósági  döntés  megsemmisítését  követően  egyrészt  az  adott  konkrét  ügy, 
másrészt pedig a joggyakorlat vonatkozásában érdemes megvizsgálnunk. Hangsúlyozom, hogy úgy vélem,  a 
valódi alkotmányjogi panasz minden szempontból erősíti és nem gyengíti a bírói függetlenséget. Bízom 
benne, hogy előadás végére ezt Önök is be fogják látni.

Hogy  állításomat  bebizonyítsam,  először  a  valódi  panasz  mibenlétéről,  és  a  vele  kapcsolatos  eddigi 
alkotmánybírósági tapasztalatokról kívánok beszélni. Ezt követően tárgyalom azt a kérdést, hogy miképp érinti a 
valódi  panasz  a  bíróság  szakmai  függetlenségét.  Harmadik  lépésben  rátérek  a  valódi  panasz  és  a  bíróság 
intézményi függetlenségének problémájára, majd megfogalmazom végkövetkeztetéseimet.

A valódi alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. §) 

Az Abtv. 27. §-a értelmében az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal akkor 
fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb 
döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már 
kimerítette,  vagy jogorvoslati  lehetőség nincs számára biztosítva.  Ezen eljárás keretében az alkotmányossági 
vizsgálat  tárgyát  a bírói  döntés  maga  képezi,  és  nem az  abban alkalmazott  jogszabály.  Ez  a  hatáskörünk 
nagyban hasonlít a német ”Urteilsverfassungsbeschwerde” jogintézményéhez.

A valódi  panasz  bevezetésével  a  magyar  Alkotmánybíróság  egy  igen erős  és  hatékony  új  hatáskörrel 
gazdagodott az alapjogi védelem megvalósítása érdekében. Ezen új jogintézmény révén a magyar AB Európa 
mértékadó alkotmánybíróságai sorába lépett, hiszen hasonló hatáskörrel bír a szövetségi német és a spanyol 
alkotmánybíróság is.  A valódi  panasz bevezetésével  a  magyar szakirodalom egy jelentős  vitája is  eldőlt, 
hiszen a jogtudósok korántsem képviseltek egységes álláspontot a tekintetben, hogy a valódi panasz bevezetése 
indokolt-e. Ádám Antal például a nagy ügytehertől félve csak bizonyos alapjogok esetében tette volna lehetővé 
a valódi panaszt. Sólyom László szerint a valódi panasz hatáskör csak akkor elviselhető  az AB számára, ha 
megadatik hozzá a válogatás joga. Ezen, inkább tartózkodónak minősíthető álláspontokkal szemben Lábady 
Tamás a valódi panaszban az objektív alkotmányvédelem egy eszközét látta. Paczolay Péter pedig úgy vélte, 



hogy a valódi panasz lenne  a legalkalmasabb eszköz az AB depolitizálására.  Mint látjuk, a tudósi  vita fő 
sarokpontjai  (az  ügyteher  mellett)  az  alkotmánybíróság  politikai  szerepe  és  a  jogbiztonság,  a 
jogalkalmazás kiszámíthatósága voltak.

A szakirodalmi  vitát  az  Alaptörvény  egyértelműen a  valódi  panasz  javára  döntötte el.  Korábban  az 
alapjogok  védelmét  kizárólag  az  AB  biztosíthatta,  többnyire  absztrakt  normakontroll keretében.  Ez 
lényegében egy pontszerű, egyoldalú, politikai színezetű alapjogi védelmet biztosított. Alaptörvényünk azonban 
szakítva ezzel a megoldással egyértelművé tette, hogy az AB legyen minél depolitizáltabb, és hogy munkájának 
súlypontja  helyeződjön át  az alapjogi védelemre. Az Alaptörvény R) cikke és 28. cikke alapján az alapjogi 
bíráskodás  ma  már  az  egész  bírósági  szervezetrendszer  feladata,  a  legnagyobb felelősség  azonban az  AB-t 
terheli.  Az Alaptörvény által végeredményben létrejött az alapjogvédelem  struktúrált, jogdogmatikailag 
tisztább  modellje,  melynek  megvalósításáért  a  rendes  bíróságok  is  felelősek,  azonban szükség  esetén, 
ultima ratióként az Alkotmánybíróságnak kell a helyes irányt megmutatnia.

A valódi alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. §)

 a valódi alkotmányjogi panasz szerepe egyre fontosabbá válik

2013 2014 2015 2016 2017 

összes  kiszignált 
ügy 

536 558 530 676 783 

valódi panasz 198 220 253 422 543 

% 37% 39% 48% 62% 69% 

 az egyre növekvő  számú valódi panasz ellenére arányosan nem nő  a megsemmisített bírói döntések 
száma!

A kivetített ábrákon láthatják, hogy milyen fontos szerepet tölt be az AB munkájában a valódi alkotmányjogi 
panasz, és hogy jelentősége egyre csak növekszik. Amíg 2013-ban az összes kiszignált ügy 37%-a volt csak 
valódi panasz, 2017-ben már 69% volt ez az arány. Azaz a valódi panaszok súlya csaknem megkétszereződött 
az elmúlt öt év során. Ennek ellenére roppant feltűnő, hogy az egyre növekvő számú valódi panasz ellenére 
arányosan nem nő a megsemmisített bírói döntések száma!

Az AB által megsemmisített bírósági döntések száma

 2013 2014 2015 2016 2017
Beérkező  valódi  panasz 

indítvány 
298 432 533 677 760 

Kiszignált  valódi 
panaszügy 

198 220 253 422 543 

Megsemmisített  bírósági 
döntés 5 11 13 10 14

% 2,5% 5% 5,13% 2,37% 2,58% 

Az alacsony szám jelzi:
−  az AB, főleg a német tapasztalatok alapján, megfelelő szinten állította be a szűrőt
−  a rendes bíróságok döntései alapvetően megfelelnek az alapjogi kritériumoknak 

Ezek az ábrák pedig azt mutatják, hogy a benyújtott valódi panaszok csak egy igen kis töredékében kerül 
sor a bírósági döntés megsemmisítésére. Amint azt jól láthatják, 2013-ban mindösszesen a beérkezett panaszok 
2,5%-ában született megsemmisítő határozat, és egy-két év óta ez az arányszám már viszonylagos stabilitást 
mutat.  Ez  az alacsony szám jól  jelzi,  hogy az  AB, főleg  a  német  tapasztalatok alapján,  megfelelő  szinten 
állította be a szűrőt,  másrészt arra  is utal,  hogy  a rendes bíróságok döntései alapvetően megfelelnek az 
alapjogi kritériumoknak.  Az elmúlt  évek tapasztalatai  alapján kijelenthető  tehát,  hogy  az alapjogvédelem 
struktúrált  rendszere,  amelynek  keretében  a  rendes  bíróságok  és  az  Alkotmánybíróság  kart  karba  öltve 
együttesen fáradozik, kiszámíthatóan és jól működik.



A bíróság szakmai függetlensége

A valódi  panasszal  kapcsolatos  tapasztalatok  ismertetése  után,  most  térjünk  át  a  bíróságok  szakmai 
függetlenségének tárgyalására  a valódi panasz kapcsán.  Mint már kifejtettem, a  szakmai  függetlenségét  a 
konkrét ügyben, és a joggyakorlat vonatkozásában is érdemes megvizsgálnunk. Először vegyük át, hogy az AB 
megsemmisítő döntése után milyen mozgásterük marad a rendes bíróságoknak egy konkrét polgári ügyben.

A  Pp.  vonatkozó  szabálya szerint  az  alkotmányjogi  panasz  orvoslásának  eljárási  eszközét  -  az 
Alkotmánybíróság határozata  alapján és  a  vonatkozó eljárási  szabályok megfelelő  alkalmazásával  -  a  Kúria 
állapítja  meg.  Engedjék  meg,  hogy  egy  konkrét  példát  is  említsek.  Az  ún.  „napi.hu  ügyben” az  AB 
megsemmisítette az MNB határozatát hatályon kívül helyező bírósági döntést, mert a bíróság az ügy alapjogi 
vonatkozásait figyelmen kívül hagyta. Ezt követően a Kúria iránymutatása szerint eljáró bíróság  meghozta 
ugyanazt a tartalmú döntést, de már lefolytatta az alapjogi arányossági mérlegelést és arra a megállapításra 
jutott, hogy nincs olyan körülmény, amely „a valós tartalmú cikk vonatkozásában a sajtószabadság mint alapjog 
korlátozása arányosságát egy közéleti vitához tartozó megnyilvánulás tekintetében alátámasztotta volna”.

Hasonló a helyzet a bíróság szakmai függetlensége tekintetében a konkrét büntető ügyek vonatkozásában 
is. A Be kimondja, hogy az ítélet felülbírálata során a bíróságot változatlan tényállás mellett sem kötik a hatályon 
kívül helyező határozatban kifejtett okok és indokok, de az ügyet az AB megsemmisítő határozata okainak és 
indokainak figyelembevételével kell elbírálni. Az AB például egy konkrét ügyben megsemmisítette a Kúria egy 
ítéletét,  mert  a  nyomozási  bíró  előzetes  letartóztatásról  szóló  döntését  felülvizsgáló  másodfokú  tanács 
elnöke volt a Kúria ítélkező tanácsának egyik tagja. A Kúria háromtagú tanácsa – az AB határozat értelmében 
kizárt  bíró  helyett  egy  másik  bíróval  eljárva  –  a  megismételt  felülvizsgálati  eljárásban  az  AB  által 
megsemmisített  korábbi  ítéletével  érdemben  megegyező  új  ítéletet hozott.  Láthatjuk  tehát,  hogy  mind 
polgári, mind büntető ügyszakban az AB a végleges bírósági döntés alkotmányos kereteit jelöli ki csak, a 
rendes bíróságok pedig ennek tiszteletben tartásával függetlenül hozhatják meg a végleges döntést.

Ha a joggyakorlat vonatkozásában vizsgáljuk a bíróság szakmai függetlenségét, szintén azt tapasztaljuk, 
hogy egy esetleges AB megsemmisítés  után is  igen széles  mozgástere marad a rendes bíróságoknak a 
joggyakorlat alakítására.  Egyrészt kiterjeszthetik az AB döntés hatókörét, nevezzük ezt  extenzív válasznak. 
Másrészt szűkíthetik annak hatókörét, ez a restriktív válasz. Harmadrészt konfrontálódhatnak az AB döntésével, 
ez  a  konfrontatív  válasz.  Végül  alkalmazkodhatnak  az  AB  által  megszabott  irányhoz,  ez  az  adaptív 
válaszlehetőség.  A következőkben megtörtént  eseteken  keresztül  bemutatom,  hogy mit  jelentenek  az  egyes 
választípusok a gyakorlatban.

Extenzív válasz (bírság-kiszabás) 

A  rendes  bíróságok  kiterjesztő,  extenzív  válaszadására  jó  példa  a  csatornabírság esete.  A  korábbi 
joggyakorlatban számos esetben előfordult, hogy a közigazgatási hatóságok a rendelkezésükre álló,  törvényi 
határidő lejárta után szabták ki a bírságot. Ilyen esetekben, ha az érintett személy bírósági felülvizsgálatért 
folyamodott, a rendes bíróságok nem vették figyelembe a határidő lejártát és helyben hagyták a hatósági döntést. 
A rendes bíróságok a hatósági döntést csak akkor semmisítették meg, ha a hatóság jogellenes eljárása az ügy 
érdemét érintette.

Ezt  az  alkotmányos  szempontból  kifogásolható  gyakorlatot  változtatta  meg  az  AB  egy  döntése. Az 
alapügyben egy hatóság  jelentős  csatornabírságot szabott  ki  a jogvesztő  határidő  lejártát  követően egy 
vízszennyező gazdasági társasággal szemben.  A szennyező fellebbezését a rendes bíróság elutasította. Az AB 
azonban  hangsúlyozta,  hogy  a  szennyezőt  is  megilleti  a  tisztességes  hatósági  eljáráshoz  való  jog,  és 
megsemmisítette a bíróság ítéletét. Az AB rögzítette azt is, hogy a törvényi határidő lejárta után bírság nem 
szabható ki. Az AB döntésének hatására a Kúria úgy határozott, hogy a hatóság nem folytathat le új eljárást a 
szennyezővel szemben. Követte tehát az AB indokolását, és kikényszerítette az alkotmányos követelményeket 
a közigazgatási jog más területein is, a környezetvédelmi ügyektől az adóügyekig terjedően.

Konfrontatív válasz (választási ügyek) 

A  konfrontatív  válaszok  tekintetében  a  választási  ügyek szolgálhatnak  jó  példaként.  A  korábbi 
joggyakorlatban  a  rendes  bíróságok  változatos  módon  határolták  el  a  tényállításokat  a 
véleménynyilvánításoktól.  Például elmarasztalták az érintetteket az alábbi választási ügyekben, és az alábbi 
kijelentéseket  tényállításnak  minősítették.  Az  első  esetben  egy  jelölt  azt  állította,  hogy  a  másik  jelölt 
alkalmazottjai „minden nap összeszorult gyomorral veszik fel a munkát” [31/2014. (X. 9.) AB határozat]. Egy 
másik ügyben egy ellenzéki jelölt azt állította, hogy a többi ellenzéki jelölt valójában a kormányzó párt jelöltje: 
„A Fidesznek van 11 jelöltje, 11 különböző  mezben.” [5/2015. (II. 25.) AB határozat]. Végül egy harmadik 
esetben a  kormányzó párt  jelöltje azt állította,  hogy az ellenzéki jelölt felelős egy természeti  katasztrófáért: 



„[XY] dolga az lett volna, hogy megakadályozza a katasztrófát, de ő semmit sem tett.” [9/2015. (IV. 23.) AB 
határozat] 

Az AB mindhárom esetben felülbírálta a rendes bíróságok ítéleteit, megállapítva, hogy a kijelentések nem 
ténymegállapítások,  hanem  véleménynyilvánítások  voltak.  Miért  került  erre  sor?  Látnunk  kell,  hogy  ezen 
ügyekben  a  rendes  bíróságok  és  az  AB  feladata  érintkezik  egymással,  mert  az  alapjogi  probléma  a 
ténykérdésekkel szorosan összefüggő mérlegelési kérdéseket érint. Nem találunk ilyen szoros összefüggést 
más alapjogok, például a tulajdonhoz való alapjog esetében, ahol a fogalom alkotmányos és polgári jogi tartalma 
sokkal élesebben elkülönül egymástól. El kell fogadnunk, hogy a véleménynyilvánítási ügyekben az egyértelmű 
alkotmányos  mérce  felállításának  nehézségei és  az  eltérő  mérlegelések  lehetősége  következtében  a 
párbeszéd  szükségszerűen  hozzá  tartozik  az  AB  és  a  rendes  bíróságok  viszonyához.  A  végső  döntés 
alkotmányosságát azonban az AB-nak kell  esetről-esetre biztosítania, annak érdekében,  hogy az alapjog 
hosszú távon minél teljesebben érvényesülhessen.

Restriktív válasz (rágalmazási ügyek) 

A restriktív  válaszadási  lehetőségre  a  rágalmazási  ügyeket hozom  fel  szemléltetésképpen.  A korábbi 
joggyakorlatot megalapozóan az AB még 1994-ben leszögezte, hogy becsületsértés közügyekben, közszereplő 
politikusokkal  szemben  nem  követhető  el.  A puszta  vélemények  ilyen  esetben  nem  büntethetők.  Ennek 
ellenére  a  magyar  bírói  gyakorlat  sokáig  „kirívó  gyalázkodás” esetén  az  ilyen  véleménynyilvánításokat  is 
büntette. Azaz lényegében egy újabb, az AB által nem említett feltétellel szűkítették az alkotmányos alapelvet. 
Ezért az AB arra kényszerült, hogy egy új ügyben (13/2014. AB határozat) meghozza ugyanazon döntését. Az 
ügy hátterében egy kisváros önkormányzatának egyik képviselője  állt,  aki a  helyi újságban azt írta  a  város 
polgármesteréről, hogy „az adófizetők pénzével úgy bánnak, mintha a sajátjuk  lenne”.  A  rendes  bíróságok 
elítélték őt rágalmazás miatt, mert szerintük ezzel a képviselő hamis tényt állított. Az AB szerint viszont ez csak 
egy  vélemény,  mely  közéleti  ügyekben  fokozott  védelmet  élvez,  és  alkotmányellenes  valakit  pusztán  a 
véleménye miatt büntetni, ha azt közérdekű ügyben, egy közéleti szereplővel, politikussal szemben fejti ki. Azaz 
AB ismételten megerősítette a már 1994-ben kimondott alkotmányos alapelvet, és rászorította a bíróságokat 
annak követésére.

Adaptív válasz (közérdekű adatok) 

A bíróságok joggyakorlatra vonatkozó független szakmai munkáját illető negyedik válaszlehetőség az ún. 
adaptív válasz,  amikor  a  bíróságok elfogadják az AB alkotmányos iránymutatását.  Erre  a  legjobb példát a 
közérdekű adatkéréssel kapcsolatos ügyek szolgálnak. A korábbi joggyakorlat értelmében a rendes bíróságok 
általában úgy döntöttek, hogy az  adatkezelő megtagadhatja az adatkérés teljesítését, ha az adatot tartalmazó 
akta a döntés előkészítését szolgálta. Az AB több döntésében következetesen alkotmányellenesnek minősítette 
ezt a gyakorlatot. Az AB kimondta, hogy ilyen ügyekben az egyedi adatot kell figyelembe venni, és nem a 
teljes  dokumentumot.  Az  aktaelv  helyett  az  adatelvet  kell  érvényesíteni,  azaz  a  lehető  legnagyobb 
adatnyilvánosság  elvét.  Ha  az  adatkezelő  az  adat  kiadását  mégis  megtagadja,  részletesen  indokolnia  kell 
döntését.  Az  AB  döntés  hatására  a  rendes  bíróságok  elkezdték  figyelembe  venni a  lehető  legnagyobb 
adatnyilvánosság alkotmányosan védett elvét.

A bíróságok intézményi függetlensége

A bíróságok  szakmai  függetlensége  és  a  valódi  panasz  kapcsolatának  áttekintése  után  az  intézményi 
függetlenséggel kapcsolatos problémákra kell rátérnünk. A valódi panasz hatékony intézmény arra, hogy a 
bíróságok  intézményi  függetlenségét  mind  szervezeti,  mint  pedig  az  egyéni  bíró  szintjén  védelmezze.  A 
szervezeti függetlenség védelme tekintetében  a bírók kizárásával kapcsolatos ügyek révén az AB garantálta, 
hogy érvényesüljön a szervezeti elkülönülés és függetlenség a büntető eljárások egyes szakaszaiban. Nem szabad 
elfelejtenünk azt sem, hogy  egyéb eljárásokban még erősebb védelmet biztosít az AB a rendes bíróságok 
számára. Kiváló példa volt erre  a  bírók öregségi nyugdíjkorhatárával kapcsolatos AB határozat, amelynek 
esetében  ún.  közvetlen  panasz,  az  Abtv.  26.  §  (2)  bekezdése  alapján  járt  el  az  AB.  Hasonlóképp hathatós 
segítséget nyújtott az AB az egész bírói karnak abban az ügyben, amelyet a Kúria elnöke utólagos normakontroll 
keretében kezdeményezett a bírók nemzetbiztonsági vizsgálatával kapcsolatban.

A valódi panasz ugyanakkor hatékony az egyéni bírói státusz védelme tekintetében is. Jól demonstrálják 
ezt  a  bírók  elleni  fegyelmi eljárások,  vagy a  bírói  kinevezések ügyében az  AB-ra  érkező  panaszok,  ahol 
konkrét bírák keresnek nálunk jogorvoslatot.

Hogy átlássuk az eddig elhangzottakat, térjünk vissza kiindulási felosztásunkhoz. Az ábrán jól láthatjuk a 
bírói függetlenség két nagy dimenzióját, az intézményi és a szakmai függetlenséget. Ezeket további alesetekre 



bontottuk szét. Az intézményi függetlenség esetében szervezeti és egyéni védelmet különböztethetünk meg, míg 
a szakmai függetlenségről az egyes, konkrét ügyek vonatkozásában, illetve a joggyakorlat szintjén beszéltünk. 
Láttuk, hogy a valódi panasz mind a négy esetkörben hatékony védelmet biztosít a bírói függetlenségnek . 
Az egyéni bírók kinevezési és fegyelmi ügyeikben az AB-hoz fordulhatnak, szervezeti szinten pedig a kizárások 
és egyes igazgatási kérdések tekintetében védte már meg több esetben az AB a bírói kar függetlenségét. Azt is 
megfigyelhettük, hogy a valódi panasz nyomán megsemmisített bírói döntést követően, mind az érintett konkrét 
ügyben, mind pedig az azt követő joggyakorlat alakításában széles mozgástere marad a rendes bíróságoknak. 
Az egyedi,  konkrét ügyben a  Kúria  iránymutatásával  saját  szakmai  belátásuk szerint,  az  AB által  felállított 
alkotmányos  keret  között  hozhatják  meg  döntésüket,  még  a  joggyakorlatot  is  legalább  négyféleképpen 
alakíthatják:  szűkíthetik,  kiterjeszthetik  az  AB döntés  hatókörét,  de  akár  konfrontálódhatnak is  az  AB által 
meghatározott alkotmányos elvvel, végül, nem utolsó sorban, el is fogadhatják azt.

Végkövetkeztetések 

Végső  következtetések gyanánt az alábbiakat szögezhetjük le. A megsemmisítések alacsony számából is 
látszik, hogy az AB csak tényleges alapjogi sérelem esetén szól bele a rendes bíróságok munkájába, szakjogi 
kérdésekben általában nem foglal állást. A valódi panasz alapján bekövetkezett megsemmisítés után a rendes 
bíróságok sokféle válaszlehetőség közül választhatnak, ezért  az AB döntései  megtermékenyítőleg hatnak a 
bírói gyakorlatra. Az AB alapjogi üzenetei lényegében közvetetten, az eseti bírói döntéseken átszűrődve fejtik 
ki  hatásukat  egy  párbeszédre  épülő,  strukturált  alapjogi  bíráskodás keretében.  Így az  AB,  ill.  a  valódi 
panasz sem szakmai, sem intézményi szempontból nem sérti a rendes bíróságok függetlenségét, sőt az AB-
nak és a valódi panasznak kulcsszerepe van a bírói függetlenség biztosításában.

A Kaposvári "Jogi beszélgetések"-en 2018. március 23-án elhangzott előadás szerkesztett változata.


