
A népi ülnökök munkája a Szolnok megyei bíróságoknál

J J íróságaink, mint az igazságszolgáltatás szervei igen fontos szerepet játszanak
az állami szervek sorában. Ahhoz, hogy ezt a fontos szerepet mind jobban

be is tudják tölteni, nélkülözhetetlen számukra a jó társadalmi kapcsolat. Társadal-
mi kapcsolat nélkül a különböző ügyekben ítélkező bíró nehezen és esetenként csak
hibásan tud eljárni, ítélkezni. A helyesen szervezett és megfelelő tartalommal bíró
kapcsolat teszi lehetővé, hogy a bírák megismerhessék területük politikai, gazdasági
helyzetét, amelynek birtokában teljesíteni tudják az Alkotmányban és a Bírósági
Szervezeti Törvényben meghatározott kötelességeiket. E téren a Megyei Bíróság jó
gyakorlatot folytat. A Bíróság Elnöke személyesen részt vesz a megyei vezető szer-
vek ülésein (pártbizottság, tanács vb stb.), a munkaterv szerint beállított vezetői érte-
kezleten pedig a megyei pártbizottság egy-egy munkatársa tart ilyen irányú tájékoz-
tatást a megye legfontosabb politikai, gazdasági helyzetéről, problémáiról.

Bíróságaink működésének egyik alapelve a társas bíráskodás, amely a népi ül-
nökök bevonásán keresztül jut kifejezésre. Itt már realizálódik a társadalmi kapcso-
lat előnye, ami segíti a jogpolitikai elveknek megfelelő ítélkezési gyakorlatot.

Esetenként a szocialista jog gyakorlatban való alkalmazásáról van szó, amelyre
az a jellemző, hogy a szocialista jog a társadalom túlnyomó többségének, majd egé-
szének érdekét és akaratát fejezi ki s védi, így nem támad alapvető ellentét a jog
és a társadalom túlnyomó része között. A fejlődésnek ez a fő vonala.

TV épi ülnökeink az eddig elmondottak gyakorlatának aktív tényezői, résztvevői.
Az alábbiakban ezt a gyakorlatot vesszük vizsgálat alá 1963-ban történt meg-

választásuk óta.
Ma már 2 év távlatából - az 1963. év május hó 15 és július hó 30 között megtar-

tott bírósági ülnökválasztás óta - azt mondhatjuk, hogy a választás, illetve annak
eredményessége megmutatkozott a bíróságok eddig végzett munkájában. A választá-
sok előkészítése és lebonyolítása szervezetten, a Hazafias Népfront, az illetékes párt-
szervek, szakszervezetek, valamint a bíróságok vezetői szoros együttműködése mel-
lett történtek. A jelenlegi ülnökállomány lényegesen jobb, mint azelőtt volt. Ez meg-
mutatkozik az aktivitásban, a tanulási kedvben és az ítélkezésben való tevékeny rész-
vételben is.

A megválasztott népi ülnökök összetétel szerinti megoszlásának kedvező ará-
nyait a következő táblázat szemlélteti:

A megválasztottak közül százalékban kifejezve M

1 4 % . 1
I Is a I ! Il « |L ll lin Ua
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54,8 45,2 68,9 31,1 37.1 30.6 18,8 13,5 52,1 47.9 70,3 29,7
Az elkövetkezendő időszakban történő választásoknál azonban szükség lesz arra,
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hogy a lebonyolítás különböző lényeges mozzanatai úgy határolódjanak el egymás-
tól, hogy nyíljon megfelelő időbeni lehetőség a feddhetetlenség, illetve alkalmasság
megnyugtató elbírálására. Ennek ellenére lényegesnek számító hiányosság nem for-
dult elő.

Ülnökeink működésével kapcsolatban az eddig szerzett tapasztalatainkat így
látjuk:

Ma már ott tartunk, hogy a bíróságoknál egyik ülnök sem vesz részt - évenként
- egy hónapnál hosszabb ideig az ítélkezésben.

Az ülnökök közül jelentős a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben dolgozók
száma, elsősorban természetesen a járásokban. Ezek működési idejének beosztása ne-
héz, mert a tavaszi, nyári és az őszi hónapokban a mezőgazdasági munka fokozott
súllyal jelentkezik. Náluk főleg a téli hónapok kerülnek előtérbe.

Helyes gyakorlatot alkítottak ki bíróságaink abból a szempontból is, hogy az
igénybevétel egyben jelentse az új ülnökök tanulását, mielőbbi begyakorlottságát, tel-
jes értékűvé válását az ítélkezési munkában. Éppen ezért elsősorban azokat hívták
be, akik újonnan lettek megválasztva, míg a már korábban is működött ülnökök kö-
zül azokat, akik legrégebben voltak foglalkoztatva.

Olyan problémák, hogy az ülnököket munkahelyeik indokolatlanul ki akarják
menteni az igénybevétel alól - a korábbi évekhez képest - ritkábban fordultak ele
Ilyen esetek Szolnok városban jelentkeztek ugyan, a pedagógusoknál és a papírgyár-
nál, de azok sem jellemzőek.

Megtörtént, hopv a: ülnököket látszólag indokoltan kérték mentesíteni, amit a
bíróság elnöke meg is adott azzal, hogy a vállalat vezetője által közölt, megfelelő
új időpontban fogja majd a behívást eszközölni. Ebben megállapodás is történt, még-
is, amikor ennek alapján behívásra került sor, a népi ülnök nem jelent meg, mert
nem engedték el.

Tapasztalataink szerint - megválasztott ülnökök 30 %-ánál voltak nehézségek a
behívást illetően, annak ellenére, hogy a bíróságok elnökei előzetesen tájékozódtak a
munkahelyeknél a megfelelő időpont felől. Ennek okát elsősorban abban látjuk,
hogy megválasztott ülnökeink felelős, a termelés vagy egyéb szempontból lényeges
beosztásban vannak és nehezen nélkülözhetők egy-egy időszakban.

Mindez viszont felveti részünkre azt a tanulságot, hogy a jövőben történő vá-
lasztások alkalmával még körültekintőbbek legyünk abban a vonatkozásban, hogy a
jelöléseket egy-egy munkahelyen belül a dolgozók még szélesebb körében ejtsük
meg. Ennek következtében a megválasztásra kerülők zömmel nem azokból fognak ki-
kerülni, akik esetenként nélkülözhetetlenek, vagy pótlásuk nagy nehézségbe ütközik.

Egyébként a pedagógus- és orvoshiányra tekintettel voltak a bíróságok, mert ve-
lük kapcsolatban csak fiatalkorúak, vagy egyéb eseti ügyekben éltek behívással.

Bíróságaink elnökei igen nagy figyelmet fordítanak a népi ülnökök beosztására.
Ezt minden esetben a behívást követő tájékoztató megbeszélésen közlik az ülnökök-
kel. Beosztásuknál figyelembe veszik az ülnökök adottságait, képességeitket, és azo-
kat a kívánságaikat is, hogy legszívesebben milyen tanács mellett dolgoznának. En-
nek eredményeképpen pl. a szolnoki Járásbíróságnál különösen jól sikerült megvaló-
sítani a közlekedési ügyekben eljáró tanácsot, amelyben elsősorban gépkocsivezetők
vagy műszaki munkakörben dolgozók nyernek beosztást.

Az ülnökök igénybevétele általában hetenként három tárgyalási napot vesz
igénybe. Jelenleg már fokozottabb figyelmet fordítanak arra is - habár ez még nem
megnyugtatóan megoldott probléma -, hogy az ülnökök részére megfelelő idő álljon
rendelkezésre a tárgyalásra való felkészülésre, a szükséges joganyag tanulmányozásá-
ra is. Az eddigiek során az tapasztalható, hogy az olyan ügyekben, amelyek az ülnö-
kök számára „érdekesebbek", ott a felkészülés jobb, a számukra „érdektelennek" tű-
nő ügyekben már a felkészülés inkább elhanyagolt.
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Ezen a téren bíráinknak fokozniuk kell a követelményeket az ülnökökkel
szemben.

A vonatkozó miniszteri utasítás szerint gondoskodni kell arról, hogy a már ré-
gebb idő óta jól működő és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező népi ülnökök
rendszercsen ellássanak olyan tenni valókat is - magánvádas büntető ügyekben -,
amelyek egyébként a tanács elnökének hatáskörébe tartoznának. Gondolunk itt első-
sorban személyes meghallgatások foganatosítására, vagy békítés megkísérlésére stb.

Ezen a területen bíróságainknál sok hiányosság, illetve ebből fakadóan tenni-
való akad. Elnökeink nem élnek ezzel a lehetőségei olyan gyakorisággal, amely az
elengedhetetlen fejlődés elősegítése érdekében szükségesnek mutatkozna. Ettől való
húzódozásuk oka leginkább a kellő felkészültség hiányára, adminisztrációs terhekre
stb. való hivatkozás, ami nem fogadható el. A vezető, irányító munka részeként is
felfogható ennek a problémának megoldása, előbbre vitele.

A munka megszervezését illetően negatív irányba hat ki az a a tény, hogy még
kevés helyen áll rendelkezésre megfelelő helyiség az ülnökök tartózkodására és fel-
készülésük biztosítására, ami a tartalmasabb és kellő színvonalú tájékozódásnak igen
nagy korlátja. Általában a tárgyalásokon kívül a bírák dolgozószobáiban, vagy a tár-
gyaló termekben tanulmányozzák az ügyeket.

A nehézségek ellenére az állapítható meg, hogy az ülnököket a szakbírák meg-
felelően ellátják a szükséges felvilágosítássokkal és megadják a lehetőséget arra,
hogy az ügyeket megfelelően megismerhessék. Erre mutat az is, hogy ülnökeink tény-
legesen befolynak az ítélkezési munkába, a tárgyalásokon időben megjelennek, ott
megfelelő magartást tanúsítanak és igyekeznek kérdések felvetésén keresztül a tény-
állást tisztázni. Népi ülnökeinknek az ügy eldöntését célzó szavazáskor már rend-
szerint kialakult álláspontjuk van és véleményükben általában megfelelő határozott-
ságot mutatnak. Segítséget nyújtanak az ítéletek megokolásában is, főként a bün-
tető ügyekben a súlyosbító és enyhítő körülmények megállapítása szempontjából, va-
lamint a bűncselekmények személyi és tárgyi veszélyességének meghatározásánál.

Hiányosságként látjuk azonban azt, hogy az elsőfokú eljárásban működő ülnö-
kök nem minden esetben szereznek tudomást arról, hogy a részvételükkel megindult
ügyekben mi lett a fellebbezés folytán másodfokon hozott döntés. Így nem tudják
azt, hogy elfoglalt álláspontjuk helyes volt-e vagy sem. Az erről való tudomásszer-
zés véleményünk szerint fejlődésük szempontjából igen jó lenne. Etekintetben aka-
dályként jelentkezik, hogy mire a másodfokú határozat visszakerül a járásbíróság-

hoz, addig az érintett ülnökök működési ideje lejár és már nem tartózkodnak a bí-
róságon. További probléma azonban, hogy erre maguk az ülnökök sem helyeznek na-
gyobb súlyt és a bíróságok részéről nincs szervezetszerűleg biztosítva a megismerés
lehetősége. Természetesen érdeklődésükre a bíróságok illetékesei bármikor tájékoz-
tatást adtak.

Igen pozitívan értékeljük azonban azt, hogy népi ülnökeink és szakbíráink, va-
lamint a bírósági dolgozó közötti kapcsolat kifogástalan. A választást követő eddig
eltelt időszak alatt ilyen irányban ülnöki panasz egyáltalán nem volt.

A népi ülnökök rendszeres oktatását miniszteri utasítás írja elő, azért, hogy az
ítélkezési feladatokat mind eredményesebben tudják ellátni. A bíróságoknál a

szombati napokon tartott ülnöki értekezlet után folyik a szakmai oktatás, amikoris a
szakbírák adnak megfelelő tájékoztatást. Elsősorban azoknak a jogszabályoknak ala-
pos és részletes megvitatására kerül sor, amelyekre az ülnököknek leginkább szükségük
van. és az ítélkezési gyakorlatban sűrűbben előfordulnak. A megtárgyalandó jog-
szabály kiválasztásánál a bíróságok rendszerint az ülnökök kívánságára is figyelem-
mel vannak.

Eddigi tapasztalataink szerint ezeken az oktatásokon résztvevők igen aktívak és
helyes hozzászólásaikból az ülnökök állandó fejlődésére lehet következtetni.
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A bíróságok igen körültekintően és nagy alapossággal igyekeznek megszervezni
az úgynevezett ülnökakadémiákat is. Agitációval és a lehetőségek szerinti helyes idő-
pont megválasztásával sikerük elérni, hogy a három évfolyamon az össz-ülnöki lét-
szám 70 %-a már tanul, az akadémiák színvonala is megfelelő, jó előadó gárda van
biztosírva, akik között szerepelnek bírók, ügyészek, ügyvédek és pártmunkások is.

Az elért eredmények mellett azonban továbbra is jelentkezik az a probléma,
hogy esetenként néhány ülnök nagyobbfokú, egyéb leterhelése, valamint utazási ne-
hézségek miatt nem tud rendszeresen részt venni a foglalkozásokon. Természetesen
tovább keressük azt az optimális időpontot, ami a zömnek leginkább megfelel.

Az 1964-65. oktatási évben igyekeztek az akadémiát színvonalasabbá tenni az-
által is, hogy több előadóval ankétszerűen tartották meg az előadásokat, pl. az „al-
koholizmus elleni harc" témáját jogász és egy orvos tárgyalta. Ezek a foglalkozások
nagyobb érdeklődést váltanak ki, ezért tovább is keressük azt az utat, amellyel az
érdeklődést még inkább tudjuk fokozni. Egy-egy ankétszerű foglalkozáshoz azonban
arra lesz szükség a jövőben, hogy - amennyiben a téma igényli - az illetékes szervek
képviselői (rendőrség, bíróság, ügyészség, tanács stb.) azon meg is jelenjenek. Szük-
ség van erre elsősorban azért is, mert gazdag tapasztalataik, módszerbeli tanácsaik,
véleményük nagyban élénkíti és egyben tanítja is a jelenlevő ülnököket.

A másik tapasztalat a most folyó ülnök akadémiákkal kapcsolatos. Vigyázni
kell arra, hogy ne túlzottan elméleti síkon follyon le egy-egy előadás vagy ankét. El-
sősorban az ülnökökkel magatartásuk, tevékenységük gyakorlati oldalát kell megis-
mertetni. Tudniuk kell, hogy egy tárgyaláson mi a helyes magatartás, hogyan kell
tárgyalniuk, illetve hogyan kell a tárgyalásban résztvenniük, melyek a jogaik és kö-
telezettségeik, hogyan tudják legjobban szolgálni a jogpolitikai elvek következetes
megvalósítását stb. Természetesen nem mondunk le arról, hogy egy-egy probléma
elvi-politikai mondanivalóját is megértessük ülnökeinkkel. Mindenképpen fel kell
venni az előadások közé azokat a büntető és polgári jogi problémákat, amelyek a
területen sajátosak, agyakran felmerülök, és amelyek elbírálása nagyobb felkészülést
és körültekintést igényel.

Mindezek mellett is megállapítható, hogy az ülnökökkel való foglalkozás fá-
radsága az igazságszolgáltatási munka végzése során bőven megtérült már az elmúlt
időszakban is.

A népi ülnökök munkájának pozitív értékelése mellett szót kell ejtenünk az
ülnökbeszámolók megtartásáról is. Sajnos ezen a téren még mindig nem

tudunk komoly fejlődést elérni. Egyedül a Szolnoki Járásbíróságnál mutatkozik meg
kielégítő fejjődés. Ez elsősorban annak tudható be, hogy az ülnökök figyelmét már
működésük megkezdésének első napján felhívták a beszámolók megtartásának fon-
tosságára és arra, hogy tudatosan gyűjtsék az anyagot a beszámolók megtartásához.
Mindezek mellett az illetékes bírák a beszámolók elkészítésének időszakában is meg-
adták a segítséget, aktívan részt vettek a munkahelyen való szervezésben és kivétel
nélkül minden esetben részt vettek a beszámolók megtartásán, ahol felszólalásaikkal
is igyekeztek azokat teljesebbé tenni.

Helyesnek mutatkozik az ülnökök részéről az a kezdeményezés, hogy egy-egy
beszámolót két ülnök készít el együttesen. Így egymásnak segítséget tudnak adni és
bátrabban is vállalkoznak a nyilvános szereplésre. Ügy látjuk, hogy a pártszervek ré-
széről is hathatósabban kell a jövőben támogatni ezt a kezdeményezést.

Helyesnek mutatkozik az is - itt-ott már gyakorlattá is vált -, hogy egyes ese-
tekben taggyűlés, pártnap, termelési értekezlet vagy közgyűlés keretében tartják meg
az ülnökök beszámolóikat, vagy esetleg hozzászólás formájában mondják el bírósági
élményeiket, tapasztalataikat. Sokat tudnak segíteni a jogpropaganda tevékenység ki-
fejtésében is, amelynek gerincét a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos tevé-
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kcnység, valamint a munkafegyelem, munkaerkölcs és a társadalmi együttélési szabá-
lyok betartására való nevelés kell, hogy képezze.

Sajnos a többi árásbíróságnal már lényegesen kevesebb eredményt tudtunk csak
elérni ezen a téren. A? okot elsősorban még ma is a járásbírósági elnökök ilyen irá-
nyú céltudatos munkájának hiányában látjuk. Sajnos hiba az is, hogy elmulasztják az
ülnökök módszeres előkészítését már működési idejük megkezdésének első napjától
kezdve.

A bűnözés megelőzésére nagy súlyt helyeznek a jogpolitikai elvek is. Ennek
megvalósítását, véleményünk szerint, jól szolgálja egy jól sikerült ülnöki beszámoló.
Bizonyára sok embert elgondolkoztatna például a társadalmi tulajdon fokozottabb
védelmét illetően. Különösen a megyei párt vb mellett szervezett és működő Admi-
nisztratív Bizottság munkája mutatkozik hasznosnak és fontosnak ez irányban. A
múlt év negyedik negyedévében a bíróságok népi ülnökeinek munkáját tárgyalta. Itt
elsősorban nem a szakmai kérdések domborodtak ki, hanem a politikai, társadalmi -
gazdasági összefüggések, amelyek viszont a jogpolitikai elvek maradéktalan alkal-
mazása szempontjából különösen jelentések az ülnökök számára is. Járási és városi
párt-végrehajtóbizottságaink átlagosan évenként egy alkalommal megtárgyalták a
bűnüldöző szervek munkáját, amelyben természetesen helyet kap a népi ülnökök
munkája is.

Határozottan ki kell hogy jelentsük azt, hogy ezen segítő munka nélkül a még
meglevő hiányosságok ellenére sem tudtuk volna ezt az eredményt elérni. Ma már
van jó alapunk, amelyre építve további előrehaladást fogunk tudni elérni.

Pártbizottságaink egy-egy ilyen tanácskozás alkalmával - bevonva az illetékes
szakembereket, a szakterületek vezetőit -, állást foglaltak abban, ami előremutató és
segíti a fejlődést, amit követni kell, de rámutattak minden esetben a hiányosságokra
is. Nagy segítséget jelentett részükről az ülnöki munka figyelemmel kísérése, segítése,
amit az alapszervezetek felé is feladatul szabtak meg. Segítették az ülnökök munká-
jának minél zavartalanabb körülmények között való folytatását, az ülnöki beszámolók
megszervezését, a jól dolgozó ülnökök népszerűvé tételét. A megyei bíróság pártszer-
vezete pedig egy-egy nagyobb ünnepségre számos népi ülnököt is meghív, akiket így
még szorosabb kapcsolatba hoz az igazságügy „hivatásos" dolgozóival, elsősorban
természetesen bírákkal. Az ilyen események kihatnak magabiztosabb tevékenységük-
re is, hivatalos eljárásuk idején. Az e téren jelentkező jó kezdeményezéseket felka-
roljuk és továbbfejlesztve akarjuk azokat folytatni.

Célul tűztük ki azt - többek között -, hogy a népi ülnököket mindinkább be-
vonjuk a bűnözési tevékenységet lehetővé tevő, de azt esetleg megelőzhető szignali-
zációs munkába. Ilyen értelemben pedig nemcsak bíróságaink, hanem a rendőrségi és
ügyészségi szerveink is segítik munkájukat azzal, hogy felhívják figyelmüket a köve-
tendő helyes tevékenység kifejtésére.

A fentiek kifejtése után összességébe nmegállapitható, hogy Szolnok megyében
az 1965. évben megválasztott kevesebb számú ülnökkel lényegesen eredmé-

nyesebb érdemi munkát tudtunk végezni mint az azt megelőző években.
A továbbiakban még nagyobb gondot kell fordítanunk a népi ülnökök képzé-

sére, mert a népi ülnökök jó vagy rossz tevékenysége, munkája segíti vagy hátráltatja
az objektív igazság érvényrejuttatását, a bíróság előtti eljárásban, a jogszabályok al-
kalmazása során.

Ennek irányát pedig a jogpolitikai elvek határozzák meg, amelyeket a társadalmi
viszonyok alakulásának és a jogszabályok érvényesülésének elemzése alapján fő vo-
nalában a munkásosztály, a dolgozók marxista-leninista pártja határozott meg.

Dr. Sebők György
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