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Introduction

After optaining my Csc my research activity comprised several research topics and

disciplines. In the late eighties and early nineties I was interested in labor market and

unemployment problems. My research concentrated on strained social relations, which were

prohibited research topics before 1990. My research activity was sponsored by international

foundations, therefore I got possibilities to participate in comparative research projects. I built

up working connections with different research institutes and universities in Germany, France,

and Sweden.

I received the Humboldt scholarship in 1991, by which I was engaged in research and

taught at the University of Bielefeld (Germany) from 1991 to 1993. During my scholarship I

wrote a book about Sociology of Human Research Development. My book is a historical

analysis on the Human Capital Investment in the so called Western Countries compared to the

Hungarian (formal socialist) society. I explored the reasons of “late modernization” in Hungary,

which were found in the low level of human capital investment. In my research I adapted the

comparative methodology of social sciences.

In Hungary, my research activity concentrated on two different but important social

problems. As a member of an international project group I carried out research on the market

transition of labor organizations and labor process and compared the Hungarian situation to the

development in other Central European countries. Parallel to the labor process analyses I carried

out researches on the Hungarian legal system concentrating on the regulation problems of social

transformation. Besides the analysis of unemployment I managed empirical researches on the

construction of legal knowledge system, and labor market network. Both problems laid on the

center of transformation process, the first one determined the new legal system, the second one

was the activity point of social traditions. These topics were great challenges for social

researches at that time.

My life and career changed rapidly in 1996. I continued my profession as an attorney, and

my university teaching turned towards legal problems. As a lawyer, who represents clients at

court I have to be well prepared for legal procedures, My interest turned towards the law of civil

procedure and I have taught and worked in this field up to now.

My research on civil procedure law is connected to the methodology of social sciences on

the one side and to sociology and philosophy of law on the other. In 2001 I turned back to my

previous research topics, so I carried out research in the Hungarian State Archive to analyze the

history of Hungarian civil procedure law from 1950 to 1957. I wrote my habilitation book on

the historical development of procedural rules.
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Előszó

Kandidátusi fokozatom megszerzése óta végzett tudományos tevékenységem több

témakört, ezen túlmenően több tudományterületet ölelt fel. A nyolcvanas évek végén, a

kilencvenes évek elején a munkaerőpiacok és a munkanélküliség problémáival

foglalkoztam. Kutatási kérdéseim élő, hatásukban elementáris társadalmi feszültségeket

takartak, s addig tiltott területnek számítottak. Kutatásaimat elősegítették a külföldi

ösztöndíjak és kutatási lehetőségek, s munkakapcsolatba kerültem több, a tématerületen

évtizedes tapasztalatokkal rendelkező német és francia kutatóintézettel.

A kilencvenes évek elején Németországban kutattam, és oktattam egy Humboldt

ösztöndíj keretében. Így írhattam meg könyvemet az emberi erőforrások

szociológiájáról, amelyben összehasonlító módszerekkel tártam fel a magyar társadalom

fejlődés jelentős problémájának, az emberi tőke beruházások elmaradásának okait, a

megkésett modernizáció sajátosságait.

Magyarországi kutatásaim a kilencvenes évek elején két területre koncentrálódtak.

Nemzetközi kutatócsoport (amelyben a Bielefeldi, Nürnbergi, Bonni Egyetemek

kutatói, Krakkói és Szófiai kollégák vettek részt) tagjaként, a VW Stiftung

támogatásával több éven keresztül elemeztem a munkaszervezet és a munkafolyamat

piacgazdasági fordulatát. Ezzel párhuzamosan a magyar társadalom jogi rendszerének

és munkaszervezeti folyamatainak átalakulásához kapcsolódó témákat kutattam, ezek

feltárása a kor nagy kutatói kihívásának számított. A munkanélküliség kérdései mellett

így a jogászi gondolkodás tudásszociológiai elemzésére, a magyar társadalmat

működtető kapcsolati hálózatok szociológiai bemutatására vállalkoztam.

1996 –ban fordulatot vett az életem, és kutatói pályám. Gyakorló ügyvédként

dolgoztam tovább, egyetemi oktatási munkám más területeken folytatódott. Ügyvédi

eseteim, érdeklődésem, korábbi kutatásaim a polgári eljárásjog problémáit kutatók

táborába vittek, a mai napig e tudománykörben dolgozom. A polgári eljárásjog területén

végzett kutatásaim egyik oldala a szociológiához és az általános jogelmélethez

kapcsolódik, a másik része visszatérés korábbi levéltári kutatásaimhoz. A polgári

eljárásjog történetének feltárásában hasznosítottam a kandidátusi értekezésem

előkészítésekor alkalmazott kutatatási módszertant, a levéltári iratok és dokumentumok

konstruktív – megértő -- feldolgozását. Publikációimat – mind történeti, mind elméleti
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tanulmányaimat – kollégáim pozitívan fogadták, hamar részévé váltak a különböző

oktatási és kutatási tematikáknak.

A kandidátusi fokozat óta folytatott tevékenységemet e tézisfüzetben a fenti

csoportosításban mutatom be, így tézisfüzetem felépítése a következő témakörökre

tagozódik:

 Munkaerő-piaci folyamatok Európában

 Modernizációs folyamat Magyarországon és emberi erőforrások problémája

 Jog és társadalom az átalakuló Magyarországon

 Perelméleti problémák

 A polgári eljárásjog társadalomtörténeti problémái
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I. Munkaerő-piaci folyamatok Európában

1. Szakirodalmi álláspontok és a valóság

A munkaerőpiacokkal foglalkozó szakirodalomban több kérdésben konszenzus

uralkodott. Az általánosnak mondható nézet szerint a munkanélküliség múló, időszaki

probléma, a teljes foglakoztatás szintje kisebb – nagyobb kormányzati intézkedések

eredményeképpen visszaállítható. Meg voltak győződve arról, hogy a gazdasági fejlődés

automatikusan munkahelyeket teremt, így mindent meg kell tenni a nagyobb növekedési

ütem eléréséért.

A statisztikai és szociológiai elemzések eredményei ugyanakkor jelezték, Európa

szerte komoly, strukturális problémák merültek fel az ipari társadalmak munkaerőpiacain.

Az EGK országok 35 - 40 millió munkanélkülit tartottak a nyolcvanas években nyilván, s a

munkaerőpiacra belépni akaró fiatal generációk előtt beszűkültek a foglalkoztatás esélyei.

A munkanélküliség tartós életformaként egy szociológiailag körülhatárolható, adott

társadalmi rétegre terjed ki, s a munkanélkülivé válás esélye "egyenlőtlenül" oszlott meg a

különböző társadalmi - foglalkozási csoportok között. Angliában a nyolcvanas években

például a betanított és segédmunkásoknak a szellemi foglalkozásúaknál háromszor

nagyobb volt az esélyük a tartós munkanélküliségre, mint más foglalkozási csoportnak.

A nyolcvanas évek végére nőtt a fiatalok munkanélküliségi aránya. Ugyanakkor

tovább csökkent az összfoglalkoztatottak száma. A foglalkoztatott csoportok közötti

határok megmerevedtek. Az életstílusként jelentkező munkanélküli létforma arányának

további növekedését sem a munkaidő-csökkentések, átképzési programok, sem a

munkaformák flexibilitása nem tudták ellensúlyozni. A "foglalkoztatás nélküli gazdasági

fejlődés" /jobless growth/ átadta helyét a "foglalkoztatást csökkentő" /joblost growth/

gazdasági fejlődésnek.

Az európai országok munkaerőpiacain két trend érvényesült, a hiány és a felesleg. A

képzett munkaerő hiánya szinte valamennyi gazdasági ágazatban megfigyelhető volt. A

kvalifikálatlan (szakképzetlen) munkaerő mellett egyre nőtt a szakképzett munkaerő

feleslege. Sokáig megkérdőjelezhetetlen igazságnak tűnt a kvalifikált munkaerő iránti

igény, de a munkanélküliség és a munkaerőhiány nem ritkán ugyanazokban a szakmai

csoportokban fordul elő. A tartósan munka nélküli rétegek a képzetlen, perifériális

társadalmi és gazdasági státuszú csoportokból kerültek ki. Az alacsony kvalifikáció

különböző kulturális és szociális hátrányokhoz kapcsolódott, ezért a tartós
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munkanélküliséggel érintetteknek alig volt esélyük visszalépni a munkaerőpiacra. Mun-

kaerő-piaci aktivitása alacsony volt, majd -- ha találtak -- új munkahelyükről gyakrabban

bocsátották el őket. Esetükben az aktív foglalkoztatáspolitika eszközei alkalmazhatatlanok

voltak, mivel a különböző eszközök közötti választás előfeltételei hiányoztak. Munkaerő-

piaci helyzetüket befolyásolta "szociális tőkéjük" fogyatékossága, a társadalmi

összeköttetések hiánya, a munkaerő-piaci viszonyokat feldolgozó tudásuk elégtelensége. A

munkaerőpiacok "problémacsoportjai" helyzetükben, életmódjukban, foglalkoztatási sor-

sukban hordozták a társadalmi egyenlőtlenségeket.

A tudás és kvalifikáció problémái megjelentek a gazdaság sejtjeiben, az üzemekben

és a munkaszervezetekben. Jóllehet az iparszociológia és a munkaszociológia művelőinek

egy része hevesen vitatta a képzettség és a szakmai tudás növekedésének tételét, abban

mindenki egyetértett, hogy a gazdasági szervezetek nagy többségében "munkaerő-politikai

paradigmaváltás" ment végbe. A paradigmaváltás következtében kialakult az egyes

üzemek technológiai és szervezeti sajátosságainak megfelelő tudás- és képességrendszer,

intézményesültek az üzemeken belüli szakmai szocializáció csatornái. Az üzemek nagy

része leszakadt, levált a nyilvános oktatásról azért, hogy az új munkaerő-felhasználási

stratégiának megfelelően kialakítsa saját képzési piacát. E stratégia végeredménye a

szakmai szocializáció "megkettőződése", a foglalkoztatás, munkahelyszerzés szempontjá-

ból lényeges tudás és ismeretelsajátítás súlypontjának áthelyeződött az üzemekbe.

Az üzemben elsajátítható tudás egyik jellemzője homogenitása, másik, az adott

technológiai, tevékenységi és szervezeti struktúrákra vonatkozó konkrétsága.

Konvertálhatósága ezért -- még ugyanazon a szervezeten belül is -- nagy nehézségek árán

biztosítható. Az üzemorientált tudás "tulajdonosát" szinte odaragasztja ahhoz a

munkaszervezethez, amelyben tudását megszerezte. A munkanélküliség számára

"sorscsapás", hiszen ismereteit más technológiai és szervezeti körülmények között nem

tudja felhasználni.

2. Okok és következmények

A munkanélkülieknél kimutatható szociális tőke hiánya mellett a munkaerőpiaci

krízis okait a társadalom és tudásközvetítő intézményeinek konfliktusában találtuk meg.

A jólét társadalmaiban különös munkamegosztás alakult ki állam, társadalom és a

gazdasági szervezetek között. A formális oktatásból eltűntek a társadalmi felemelkedést

korlátozó szervezeti és jogi akadályok, de a magasabb tudás és képzettség -- mint a
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foglalkozási karrier előfeltétele -- változatlanul csak bizonyos társadalmi rétegek számára

volt elérhető. A gazdasági szervezetek "jogot formáltak" bizonyos tudástípusok

elosztására, így hátrányosan befolyásolták a társadalmi rétegek közötti esélyeket.

Az üzemen belüli munkaerőpiac működése jelentősen hozzájárult a társadalmi

zavarokhoz. Az üzemen belüli kvalifikáció valójában dekvalifikációt jelentett, hiszen a

képzés az elvégzendő munkából indult ki, s a betanítás mindig a konkrét munkavégzésre

összpontosult. Ezért az elvárt illetve elsajátított tudás és ismeret nem különbözött a betaní-

tott munkával szemben támasztott követelményektől.

Az üzemek a "társadalmilag szervezett" oktatási intézményekkel sajátos kapcsolatot

alakítottak ki. Az üzem a képzés társadalmilag szervezett rendszerétől függetlenedhet, ám

teljesen sohasem vált le róla. Egyfelől az input oldalon az üzemekbe belépő munkaerő

alapképzettségét (vagy általános szakmai képzettségét) a nyilvános oktatási rendszer hatá-

rozta meg, másfelől az üzemi munkaerőpiacról kiváló (kicsapódó) munkaerő jövője sok

esetben attól függött, részt tud-e venni a társadalmilag szervezett (át- tovább- specializált- )

képzések valamelyik formájában.

A tudás a munkaerőpiaci esélyek, lehetőségek lényeges faktora lett. A munkaerőpiac

mind nagyobb játékteret nyitott a tudáselosztás, tudásfelhasználás mechanizmusainak

érvényesülése előtt, így átadta helyét a "tudáspiacoknak". A kutatások a munkaerőpiacok

történetének új szakaszára utaltak.

3. Szegmentációs folyamatok a munkaerőpiacon

A munkaerőpiacok szegmentációjának különböző típusaira a társadalomtudományi

kutatások a hetvenes években hívták fel a figyelmet. Megfogalmazták, a munkaerő-piac

több, párhuzamosan működő munkaerő-piaci struktúrára esett szét, s e struktúrák a kínálati

oldalon található nagyobb foglalkoztatási csoportok számára átjárhatatlanok. A belső

allokáció, gratifikáció és kvalifikáció szabályozása különböző intézményesült irányítási

mechanizmusoknak engedelmeskedik, nem pedig a <Bér - Költség> piaci

összefüggésének. Az összmunkaerő-piac a részmunkaerő-piacok egymást többé-kevésbé

egymást leárnyékoló, önálló belső struktúrával rendelkező rendszereiből áll össze. Igaz, a

"részmunkaerő-piacok" különböző intézményes és nem intézményes formái egymással

kapcsolatban állnak, ám jelentős jövedelemszerzési és foglalkoztatási különbségeket

mutatnak fel.



9

A szegmentáció fogalma alatt a munkaerőpiacok rendszerének egyenlőtlenségeit, a

gazdasági (és társadalmi) erőforrások munkaerő-piaci akkumulációjának, és allokációjának

strukturális akadályait értjük. Szerveződhet a részmunkaerő-piacok között, az egyes

részmunkaerő-piacokon, s vonatkozhat a munkafeladatok, képességek, tudások,

képzettségek, normák, értékek elosztására éppúgy, mint a jövedelmek és teljesítmények

elosztásának normatív szabályaira.

A., A nem - strukturált munkaerőpiacon a munkaviszonyok a munkaerő-piaci

partnerek kapcsolatainak "alulintézményesültségén" nyugszanak. A munkavállaló sem

jogilag, sem szervezetileg nem kötődik a munkaadóhoz, a munkás minden időhatár és

költség nélkül "behelyettesíthető". E munkaerőpiacon erős verseny dominál, amit elősegít

a munkák és feladatok hasonlósága. A munkaerő-piaci mobilitás akadálymentes, ezért a

munkába lépés költsége alacsony. A munkaerő a munkahely elfoglalásakor azonnal terme-

lőképes, de bármikor le/kicserélhető. A munkavállaló munkahelykereső motivációja a bér,

amelynek nagyságát a munkaadó erősen korlátozza. Uralkodó bérezési formák a

teljesítmény- vagy darabbér, így a termelékenység mellett a minőség -- és a kollektív

munkavállalói érdek -- közömbösek. A bérek és a teljesítmények maguk szelektálnak,

egyéb szelekciós kritériumra nincs szükség. A munkaerő-keresletet és a munkaerő-

kínálatot a jövedelemhez jutás feltételeinek változása szabályozza.

E munkaerőpiac a magasan fejlett ipari társadalmakban csak korlátozott mértékben

működik. A nők textilipari és ruhaipari foglalkozásai, a bőr- és híradástechnikai ágazatok

néhány területe jöhet e tekintetben szóba. Általában ott szerveződik, ahol a klasszikus

taylorista munkaszervezet dominál. E munkaszervezetekben a szakszervezeti védelem

foka alacsony, sőt néhol az üzemi tanácsok szervezés el sem indult.

B., A szakmai munkaerőpiac szigorúan strukturált és standardizált viszonyokon

nyugszik; mind az üzemeken belül, mind az üzemek között intézményesült; a szervezeti

formát öltött társadalmi kapcsolatokat pedig a munkaerő-piaci partnerek ellenőrzik. A

szakmai munkaerőpiac bázisa a szakmai képzés normáinak, követelményeinek,

tartalmának, minőségének az egyes üzemek érdekeitől független szabályozása. A

munkaerő-piaci mobilitás általános szabálya, hogy a képzést csak a képesség és tudás

birtoklásának bizonyítása (bizonyítvány) után követheti az alkalmazás. A munkába állás

lehetősége tehát a "tudás- és a képesség-beruházás" társadalmi elismertetésétől

(legitimációjától) függ.
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A munkahelyek szerkezete követi a képzettség -- és a szakmai tudás társadalmilag

kialakított -- hierarchiáit. Optimális esetben a munkaerő-piaci kereslet összetétele megfelel

a munkaerő végzettségi szerkezetének.

A szakmai munkaerőpiac kínálata és kereslete rövid távon az üzemi munkaerő-

igényeket, hosszú távon a szakmai képzettség változását követi. A kereslethez történő

alkalmazkodás előidézheti a képzés összeomlását, mivel az egyes üzemekben lezajlott

változások tönkretehetik az addig működőképesnek tekintett oktatási formákat.

A szakmai munkaerőpiac inputját üzemi és társadalmi szabályok korlátozhatják. Így

a munkaerőpiacra történő belépés előképzettséghez köthető, de a munkaadók kifejezetten

előírhatják az egyes munkaposztok betöltésének konkrét feltételeit is. Ekkor a szakmai

munkaerőpiacot "zárt" szakmai munkaerőpiacként, vagy "szakmaközpontú munkaerő-

piaci szegmentációként" jellemezhetjük. Az előírások hiánya esetében "nyitott" szakmai

munkaerőpiacról beszélünk.

A szakmai munkaerőpiacon a flexibilitás és mobilitás szabályait kollektív

megállapodások és munkáltatói szabályzatok állapíthatják meg. A szakmai munkaerőpiac

legfontosabb normáit rendszerint a szakszervezetek, szakmai szövetségek és az állam

együttesen hozzák létre, meghatározva ezzel a képzési követelményeket, igényeket, s

alakítva a munkaerő-piaci esélyeket.

C. Az üzemi társadalom autonóm munkaerő-piaci struktúrában rendeződik el, olyan

munkaerő-piaci formában, mely a termelési szervezeten belül épül ki. Az üzemi

munkaerőpiac a nem üzemi (külső) munkaerőpiacoktól gyökeresen eltérő működési

logikát képvisel, mivel elsősorban az üzemi társadalom szereplőinek hatalmi, érdekképvi-

seleti, szervezeti konfliktusainak és kooperációinak függvényében szerveződik. Az

üzemben foglalkoztatott munkaerő számára a belső munkaerőpiac védelem az üzembe

belépni kívánó konkurensekkel szemben, ám e védelemnek ára van. A védettségért cserébe

a vezetés magasabb fokú loyalitást vár el -- akár bizonyos munkavállalói követelések

feladását is (bérkövetelés) --, másfelől a munkaerőt olyan tudás elsajátítására

kényszerítheti, amely csak az üzemben hasznosítható. A belső munkaerő-piaci védelem

érdekében tehát a munkavállalónak le kell mondania tudása más munkaerőpiacokon

történő eladásáról. Az üzemi munkaerőpiac szegmentálódásának faktorai a tudás, a kép-

zettség, a foglalkozási esélyek és karrierlehetőségek elosztásánál találhatóak, s az üzem

alkalmazottainak strukturális egyenlőtlenségében jelennek meg. Kialakulnak az üzemi
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munkaerőpiacokra jellemző csereviszonyok, megfogalmazódik az üzemi munkaerőpiac

kínálati és keresleti oldalán szerveződő aktorok kompromisszuma. A források, a rizikók és

az előnyök újra/fel/osztásáról szüntelen alkuk születnek, ahol az üzemi munkaerőpiacok

alapelve érvényesül, miszerint a speciális betanítás, az üzemi technológiákra és a

szervezetre vonatkozó tudás birtoklása védelmet nyújt a "kicseréléssel" a "helyettesítéssel"

szemben.

Az üzemi (belső) munkaerőpiac stabilitása - az üzemi partnerek közös

érdekeként -- nagyobb mint bármely más munkaerőpiacé. A stabilitást jogszabályok,

egyedi megállapodások, kollektív szerződések védelmezik. A stabilitást szolgálja a

jövedelemarányoknak az üzemi munkaerő-piaci kereslet függvényében történő megál-

lapítása, amivel a munkavállalók és a munkaadók hatályon kívül helyezik a külső

munkaerőpiacok "bérmunkatörvényeit".

Az üzemi munkaerőpiacok vertikálisan és horizontálisan szegmentálódnak. A

vertikális tagozódás egy olyan mobilitási láncolat része, amely magasabb karrieresélyeket

kínál, vagy hozzásegít egy az adaptációt jobban elősegítő munkaetika

megfogalmazásához. A szervezeti hierarchiában felfelé induló mozgások az üzemvezetés

"bürokratikus kontrollja" mellett zajlanak, s a vezetés munkaerő-piaci stratégiájának

szerves részét képezik. Olyan tudás és magatartásnormákat követnek, amelyek alkalmasak

a munkaerő pozícióinak gyengítésére, egy új belső munkaszervezeti struktúra kiépítésére.

A felfelé irányuló mobilitás a munkaerőcsoportok látható és megjeleníthető hierarchikus

viszonyát konszolidálja, megszilárdítva ezzel a centrális és perifériális helyzet közötti

határokat.

A horizontális mobilitás a munkavállalók munkaerő-piaci egyenlőtlenségét termeli

újra, mivel az üzem termelési szükségleteinek megfelelően a gyorsan cserélhető, kis

betanítási költségű, olcsó bérű munkaerő alkalmazásának eszköze. A helyettesítés

kényszere, a készenlét igényei, a külön megbízások és rendkívüli munkák maguk

indukálják a gyors adaptációt lehetővé tevő, a kollektív egyeztetés intézményeit

kikapcsoló, az üzemvezetés ellenőrzésére épülő horizontális munkaerő-piaci mobilitást.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a munkaerőpiacok a szegmentáció hordozói,

sokoldalúan tagolt, különböző elveket követő rendszerek. Működésükben kimutathatóak a

gazdasági szervezet optimális környezeti alkalmazkodását elősegítő mechanizmusok
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éppúgy, mint a vezetői stratégiák céljait szolgáló értékek, szerep és magatartási minták,

vagy ideológiák.

A szegmentáció a munkaerő-piaci aktorok cselekvési stratégiáinak következménye.

A munkaadók és a munkavállalók a szegmentáció elvének elfogadásával beszűkítik a

munkaerőpiac piaci játékterét, negligálják a piac versenylogikáját. A szegmentáció egy

sajátos történeti társadalmi fejlődés eredménye, és különösen jellemző a második

világháború utáni társadalomfejlődésre.

A szegmentációs folyamatok eredményeképpen a munkaviszonyok és a

munkaszervezet szabályozása – ideértve a szabályozások jogi formáját – erőteljes kihívás

elé került. Nemcsak a munkaerőpiaci szereplők viszonyában, hanem az ipari kapcsolatok

rendszerében is komoly konfliktusok keletkeztek, megkérdőjelezve azokat a

megállapodásokat, melyen a korábbi társadalmi kapcsolatok nyugodtak. Differenciált, több

rendszerből álló szabályozás és jogalkotás vette kezdetét, s az ipari partnerek

rákényszerültek a konfliktusfeloldás új útjainak, módjainak kialakítására. Előtérbe kerültek

a regionális, kevés szereplőt felvonultató érdekegyeztetések, ám a nagyüzemi szervezet

átalakulásával, a kis és közép termelő szervezetek létrejöttével a tömegmunkaerőre

„szakosodott” konszenzuális szabályozás – úgy tűnik örökre – véget ért.
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III. Modernizációs folyamat Magyarországon és emberi erőforrások problémája

1. Szakirodalmi álláspontok, és a kutatás szemléletmódja

A nyolcvanas évek közepén, a második világháborút követő időszak magyarországi

társadalomtörténetének értékelésében jelentős szerepet játszott a modernizációs elmélet.

Számos szerző a magyar társadalomfejlődést, mint egy sajátos modernizációs utat írta le.

Álláspontjuk szerint a szocializmus korszaka lehetőséget adott egy modernizációs fordulat

megteremtésére, még akkor is, ha brutális eszközökkel avatkozott be a társadalom

erőviszonyaiba.

Mások ezt az álláspontot azzal egészítették ki, hogy a modernizációs út

részlegessége, és féloldalassága reformlehetőségek sorozatát nyitotta meg a magyar

társadalom előtt, s a nyugat európai társadalmi fejlettségi szint elérése pusztán reformok

kérdése.

Kutatásom az emberi erőforrások és az emberi tőkeberuházások társadalmi

viszonyainak a második világháborútól kezdődő történeti értelmezése alapján vizsgálta a

"szocializmus" korának hagyatékát. Hipotézisem szerint a szocializmus legnagyobb defi-

citje éppen az emberi tőke beruházások és az emberi erőforrások területén halmozódott fel.

E két terület elmaradása azonban -- mivel a második világháborút követő fejlődés két

pilléréről van szó – éppen a modernizációs szakadék szélesedését, a modernizáció útjáról

való lekanyarodást jelzi.

2. Kutatási problémák

a., A történelmi idő problémája fontos tényező az emberi tőke és az emberi

erőforrások elemzése területén. A magyar társadalomtudomány a hetvenes években

figyelt fel az un. "gesztációs periódus" – az emberi tőke megtérülések időtartamának --

problémájára, amikor vizsgálta a képzés, szakoktatás, hosszabb távon érvényesülő

trendjeit. Nyilvánvalóvá vált, az emberi tőkeképződés és az emberi erőforrások

fejlesztéséhez évtizedek kellenek, nemritkán egy emberöltő. A szakirodalom az emberi

tőke megtérülésének idejét 30 évre teszi. Történelmi deficitünk keletkezése után ezért a

társadalom történetének korábbi periódusaiban kutattunk, abban a korszakban, ahol

irracionális politikai döntések határozták meg a követendő oktatási-, egészségügyi-,

gazdasági politikákat.

b., Kutatásunk során számba vettük a "szocializmuskori" magyar társadalom mo-

dernizációját bizonyító, valamint azt tagadó érveket, illetve a különböző kritikai álláspon-
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tokat. Bizonyítottuk, az ismert modernizációs elméletek nem értették meg "az emberi

viszonyoknak" a XX. század modernizációjában játszott szerepét, mivel az

intézményes - szervezeti folyamatok politikai / gazdasági szerveződésére figyeltek. Sta-

tisztikai adatok segítségével leírtuk a második világháborút követő „modernizációs

modell" néhány lényeges vonását, az emberi tőkébe való beruházások és az emberi

erőforrások fejlesztésének számszerűsíthető trendjeit. Kimutattuk, a "gazdasági csoda"

ázsiai országai is e stratégiákat vették át, így az emberi viszonyok fejlesztését középpontba

állító modell vált modernizációjuk meghatározó elemévé.

A szocializmus örökségségét számba véve kutatások és empirikus vizsgálatok

segítségével feltártuk az emberi erőforrások és emberi tőke konstans állapotát. Megálla-

pítottuk, a magyar társadalom "lekanyarodott" a második világháború utáni társadalmi

fejlődés útjáról akkor, amikor az adott társadalmi - politikai kontextusban elhanyagolták a

szükséges modernizációs beruházásokat. Álláspontunkat a lakosság egészségügyi

állapotáról szóló információk mellett a demográfiai (halandóság) tények, az oktatásról és

az életmódról felvett statisztikai adatok támasztották alá.

c., Kutatásunkban három paradigmára támaszkodtunk. Ezek az emberi tőke és az

emberi erőforrások elméletei, valamint a társadalmi tőke analitikus modellje voltak.

Ismertettük az emberi tőke mozgásának társadalmi mechanizmusait, a felhalmozás és a

hasznosítás logikáját. Bemutattuk aktorait, s ezek cselekvésének és magatartásának

indítékait. Az emberi tőkefolyamatok modelljéhez hasonlóan ábrázoltuk az emberi

erőforrások fejlesztésének területeit, kapcsolatát az emberi tőke társadalmi viszonyaival.

Elméleti megállapításainkhoz a rendszerelméletet hívtuk segítségül, s tisztáztuk szocio-

lógiai alapállásunkat, amely szerint: az emberi tőkébe történő beruházások a

(piac)gazdaság rendszerének belső "logikáját" (a gazdasági rendszer ökonómiai

integrációit) jutatták érvényre, az emberi erőforrások pedig a társadalmi integrációk

(humán kultúra) síkján bontakoztak ki. Rendszerintegráció és társadalmi-integráció az a

két kulcsfogalom, amelyekkel megalapoztuk az emberi erőforrások fejlesztésének és az

emberi tőkébe való beruházásoknak szociológiai elméletét.

d., Kutatásunk nagy terjedelemben foglalkozott a munka világában lezajlott

változásokkal. Mind az emberi tőkébe történő nagyobb mértékű beruházás, mind az

emberi erőforrások fejlesztése elképzelhetetlen lett volna a mindennapi élet mikro-

rendszerének, a munkafolyamat és a munkaszervezet átalakulása nélkül. Az innováció

paradigmáit bemutatva leírtuk a munka világának történelmi fordulatát, s kitérünk az e
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fordulatot ábrázoló elméleti paradigmák bírálatára. Újra gondoltuk a munkaszociológia

számos kérdését, így például a taylori életmű és kritikus ellenzőinek vitáját. Rávilágítunk

arra, hogy a modern ipari (vagy gazdasági) vezetés az emberi tőkébe való beruházásokat

valamint az emberi erőforrások fejlesztését lényeges és kiemelt fontosságú feladatának tar-

totta. A modern gazdaság fejlődése mindkét trendet magában foglalta, ám korszakonként

eltérő hangsúlyokkal és prioritásokkal. A klasszikus nagyipar, a maga taylorista tradíciói-

val, inkább az emberi tőkébe történő beruházásokhoz áll közel; míg a hetvenes évek

munkaszervezeti reformjai inkább az emberi erőforrások fejlesztésének nyomvonalán

haladnak. Elemeztük a modern tőkés társadalmak problémáit, s bemutattuk a második

világháború utáni periódus emberi tőkébe történő beruházásainak és az emberi erőforrások

fejlesztésének siu generis társadalmi konfliktusait. Elméleti tézisünk illusztrációjaként

érintettük a modern munkaerőpiacok napjainkra akuttá váló feszültségeit.

e., Elemzésünk során két modellt dolgoztunk ki, a "korai" és a "késői"

szocializmusét. A modellek alapján, induktív és empirikus logikával bemutattuk az

oktatásnak, a munkaerő újratermelésének, az egészségügynek történeti -- és rendszer-

tipikus -- problémáit. A két modell mind felépítésében mind működési logikájában külön-

bözött egymástól. A magyar társadalom ugyanis a "késő szocialista" korszakában egy

olyan "kettős" szabályozó rendszerben élt, amely -- mint a piac és a bürokrácia

kettőssége -- egyidejűleg volt az innováció és a konzerváció forrása. Erről az ötvenes

éveket elemezve nem beszélhettünk, ekkor legfeljebb a későbbi fejlődés csíráit regisztrál-

hattuk. A hetvenes – nyolcvanas évek kettős szerveződése kiváló alkalmat és lehetőséget

adott olyan innovációk kibontakoztatására, amelyek egyaránt mutattak az emberi tőkébe

való beruházások és az emberi erőforrások fejlesztésének irányába. Megkésve, ám mégis

elindult a magyar társadalom azon a modernizációs úton, amelyen a "jóléti társadalmak", e

hasonlóság azonban egyrészt felületi, másrészt tragédiákkal terhes. Felületi, mivel a

modernizációra csak a magyar társadalom bizonyos szegmenseiben, a "hivatalos

társadalom árnyékában" kerülhetett sor, tragédiákkal terhes, mivel a történeti deficitet e

fejlődés sem leküzdeni, sem mértékét kisebbíteni nem tudta. Sőt, néha maga tette

súlyosabbá azzal, hogy a felcsillanó lehetőségnek a munkaerő elhasználódásával kérte meg

az árát. Megállapítottuk, e modernizációs útra a "szigetszerű modernizáció" volt jellemző,

ahol "rejtett racionalitások" működtek, s az emberi tőke beruházásainak és az emberi

erőforrások fejlesztésének e racionalitás szolgált bázisul.
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Kutatásunk fontos elméleti intenciókat tartalmazott. Gondolatmenete és módszertana

az összehasonlító társadalomtudományokból fakadt, mivel egy un. "nyugati" és egy un.

"keleti" (vagy magyar) társadalomfejlődési utat elemeztünk.

Elemzésünk sok szálon kötődött a magyar társadalomkutatások eredményeihez, és

hagyományaihoz. Tudatosan csatlakozott ahhoz a szemléletmódhoz, amely kortól és időtől

függetlenül mindig a társadalmat alakító embert helyezte vizsgálata középpontjába.
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IV. Jog és társadalom az átalakuló Magyarországon

A társadalomkutatás számára megismételhetetlen feladatként, történelmi

kihívásként jelentkezett a rendszerváltozás átalakulási folyamatának vizsgálata.

Kutatásaim során több területen elemeztem az átalakulás és változás magyarországi

sajátosságait.

1. Munkanélküliség

Társadalmunk mai napig feszítő konfliktusa a munkanélküliség. Az 1989 – 90 ben

megkezdett változások során drasztikus erővel jelent meg, bár a „szocialista gazdaság”

munkaerő felhasználásának stratégiái addig sem voltak problémamentesek. Kutatásaim

során megállapítottam, a magyarországi munkanélküliség több munkanélküliségi típust

foglal magába, a külső munkaerőpiacok szétesésének következtében előálló tartós

munkanélküliség éppúgy kimutatható, mint a szakmai tudások elavulása, vagy a

regionális társadalmi különbségek miatt kialakuló munkanélküliség. Mindezek miatt

differenciált, az egyes munkanélküliség típusokhoz igazodó gyakorlati cselekvési

programot, és jogi szabályozást javasoltam az erre illetékes állami – politikai

szereplőknek.

A kutatások kimutatták, a magyar társadalom aktív ellenstratégiákat dolgozott ki a

munkanélküliséggel szemben. Aktivitásának bázisa, háttere a társadalmi hálózatok

korábban kiépített rendszere volt, az a kapcsolati tőke, amelynek gyökerei a szocialista

társadalmi renddel – főleg annak irracionalitásba hajló hiánygazdaságával – szembeni

stratégiákban fogantak. A kapcsolati tőke több színtű és több típusú szerveződésre adott

muníciót, az egyszerű segélyegyletek éppúgy megtalálhatóak voltak, mint a

foglalkoztatást komplex módon elősegítő „civil” szerveződések. A civileket a kialakuló

új munkajogi szabályozás nem tudta igazából menedzselni, beilleszthetetleneknek

bizonyultak a professzionális módon szerveződő állami munkaerő politika kereteibe.

2. Az átalakulás mikro-szintjei, a munkaszervezetek

A több éves kutatás során, amelynek terepe Magyarországon kívül Lengyelország,

és Bulgária volt, nemzetközi összehasonlítás keretében vizsgáltuk a transzformáció

mindennapi kényszerpályáit, a piaci adaptációs stratégia kidolgozására kényszerülő

munkaszervezetek belső világát. A ruhaipar, a bankszektor, és a gyógyszeripar voltak

kutatásunk terepei. Megállapítottuk, a munkaszervezet minden szintjére hatott a piac

kényszere, ám minden országban másképpen, a gazdasági és társadalmi fejlődési
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különbségek beépülésével zajlott a piac szervezeti térhódítása. Nemcsak a gazdasági

szervezetek vezetésének, hanem a technológiai és technikai folyamatok rendszerének, a

munkafolyamat egyszerű összetevőinek is alkalmazkodni kellett a piaci környezethez.

Így a korábbi input – output áramlás megváltozott, nem a fogyasztói piacok

alkalmazkodtak a szervezeti kívánalmakhoz (pl. minőségmérés a ruhaiparban), hanem a

termelői egységek vették át a külső követelményeket. Alapvetően másként viszonyultak

egymáshoz a munkafolyamat szereplői, pl. a korábbi paternalista viszonyokat felváltotta

a személytelen vezetés rendszere. E változás a magyar üzemek esetében a korábbi belső

alkuk külön világának végét jelentette, más szóval a hatalmi viszonyok átrendeződését.

Bulgáriában, vagy Lengyelországban nem jelentkezett ilyen élesen e váltás, mivel az

érdekalkuk és szervezeten belüli megtűrt autonómiák rendszere nem épült ki a

nyolcvanas években.

A magyar üzemek a hagyományos „jóléti” szolgáltatásukból számos elemet

beépítettek munkaerő stratégiájukba. Így az alacsonyabb béreket szociális

szolgáltatással kompenzálták, amíg ez a többi ország esetében járhatatlan útnak

bizonyult. Kutatási eredményeink alapján megállapítottuk, az átalakulás ideológiai vagy

elméleti homogenizációja nem vette figyelembe a valóságos állapotokat és

folyamatokat, az egyes országok eltérő történelmi – kulturális különbségét.

3. Az átalakulás jogi szemantikája és a jogász elit

A magyarországi társadalmi változásokat befolyásolták a jogász értelmiség vitái

és a jog nyelvén megfogalmazott cselekvési programok. Egy nagyobb kutatás keretében

– a tartalomelemzés módszerével -- a jogi élet mindennapjait meghatározó szemantikai

kódokat elemeztem. Megállapítottam, a jogi cselekvési teret körbefogó nyelvi környezet

alapjaiban különbözik egymástól, attól függően, vajon a gazdaság vagy a politika

rendszerére vonatkozik-e nyelvezete. Az 1986 –os minta a gazdaság rendszerére

vonatkozó fogalmi készletében – híven a magyar közgazdasági reformgondolkodáshoz

– a piacgazdaság felé mutatott. A politikára vonatkozó fogalmi készlet ezzel ellentétben

még az egyébként megszokott közbeszéd szintjén sem tartalmazta a demokratikus

parlamentarizmus vagy jogállamiság később képülő rendszerét bemutató szókészletet.

Az 1992 –es minta a gazdaság területén alapvetően piacgazdasági, a politikai minta

pedig a napi politika szókészletével irható le.
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Kutatásunk során szembekerültünk a jogász elit fogalmának meghatározásával,

mivel a szemantikai kódok kialakítását e csoportnak tulajdonítottuk. Általában véve, az

„Elit” szociológiai fogalma alatt embereknek egy olyan vonatkoztatási és hálózati

csoportját értettük, amely a társadalom újratermelési folyamataira kiható intézményes,

szervezeti döntési lehetőséggel rendelkezik, s amely ezen döntések legitimációját

világképének, értékrendjének intézményes közvetítésével, beállítottságának és

magatartási mintáinak univerzálissá emelésével építi ki. E definícióból fakadóan a

jogász elit olyan szervezeti – intézményes döntési rendszerek köré szerveződő

vonatkoztatási és hálózati csoport, amely a társadalom újratermelési folyamatainak jogi

szabályozását irányítja, és amely a jogászság részére világképet, magatartási –

viselkedési mintákat, értékeket közvetít. Funkcionalitása az intézményesült és a hatalmi

– uralmi szervezetek révén legitimmé tett szabályozási normák kidolgozásában,

elfogadtatásában és betartatásában jelenik meg, s mint ilyen nem kötött egyetlen egy

társadalmi alrendszerhez sem. Ebben különbözik, más un. elitszegmensektől, azaz a

gazdasági és a politikai elittől, és társadalmi helyzete ezért hasonló a funkcionális tudás-

elitek társadalmi helyzetéhez. Hasonló, de nem azonos, mivel a jogász-elit önmagában

is működtetett ideológia és tudástermelésre létrehozott szakmai intézményeket, továbbá

lehetséges tudástermelési „feladatait” – megrendelőként – éppen a tudás-elit

hálózatának felhasználásával látja el. A jogász-elit szociointegratív szerepet lát el –

szemben a rendszerintegratív elitszegmensekkel – azonban szembe kell néznie mind a

társadalom egészére vonatkozó szabályozási hatékonyság kérdésével, mind a

normalegitimitás és normainnováció paradoxonával. A jogi szabályozás területén

kimutatható “szaktudása” érintkezik az állami feladatok társadalmi legitimációjához

rendelt tudásrendszerekkel.

A jogász elit tudástermelése nem közömbös a jogi élet mindennapjai

szempontjából. Társadalmi kommunikációja irányadó mintákat, probléma feldolgozási

módokat, cselekvési prototípusokat határoz meg. Kutatásunk záró hipotézise szerint e

kommunikáció az egyes társadalmi alrendszerek vonatkozásában a professzionalizáció

fogalmaival jellemezhető „rendszer immanens” tendenciákat hordoz. Másfelől -- az új

problémák jelzésével, rögzítésével és feldolgozásával -- innovatív, és elősegíti a

különböző társadalmi rendszerek jogi szabályozásának kiépülését.
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V. Perelméleti problémák

1. A társadalomelméleti modellek hasznosíthatóságáról a polgári eljárások

tudományos vizsgálatában

A tudományos modellalkotás nemcsak az emberi megismerés természetes

jellemzője, hanem az emberi gyakorlatot érintő változás feltétele. A módszertani vita az

egyes társadalomtudományokban szinte kimeríthetetlen. A jogtudományokban számos

szerző úgy véli, a modellalkotás kizárólag induktív módszeren alapulhat, csak a jogi

normák szerkezetének feltárásából építhető fel szaktudományos rendszer. Mások

azonban – s ide tartoznak a magyar perjogi gondolkodás klasszikusai – olyan sajátos

tudományos fogalomrendszer kialakítására törekedtek, amely nem az indukció vagy

dedukció, a normatan avagy jogfilozófia közötti választás hamis dilemmáját állította

elméletük középpontjába, hanem az eljárásjog rendszerének működését, hatását és belső

konfliktusait. Olyan rendszertani megközelítésnek voltak hívei, ahol a jogi norma

betartása, követése, hatása a bírósági rendszerben szereplő jogalanyok magatartásával

kapcsolható össze.

Vizsgálataink során olyan szemléleti modelleket térképeztünk fel, amelyek

értelmezési keretként magyarázatot adnak számos eljárásjogi problémára, s ehhez

felhasználtuk az elmúlt években született hazai elemzéseket.

Kutatásunk eredményeit több modell leírásán keresztül fogalmaztuk meg.

A konfliktuselmélet “generális” modellje

A konfliktus-szociológia tézise szerint a társadalomban a különböző szintű

konfliktusok az érdekek és értékek összeütközései mentén szerveződnek, s

intézményesülnek. A konfliktusok a társadalom különböző szegmenseihez kötődnek,

így beszélhetünk munkapiaci, politikai, vagy jogi konfliktusokról. A konfliktusok

résztvevői – a társadalmi konfliktusok hordozói, megjelenítői -- lehetnek természetes

személyek, társadalmi csoportok vagy nagyobb szociális egységek. Az elmélet

alapállásából következően bizonyos társadalmi konfliktusok önmaguktól megoldódnak,

más konfliktusok nem, ellenben ezek feloldásának technikáját tudatos „technikák”

kidolgozásával, “be lehet gyakorolni”, sőt – mint a munkapiacok esetében – a tudatos

konfliktusfeloldást intézményesíteni is lehet.
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A jogtudomány a konfliktus-szociológiát beemelte elméleti - magyarázó bázisába.

Reális magyarázatot talált benne a jog szerepére, társadalmi funkcióira, de a bírósági

szervezet is leírható úgy, mint a konfliktusok megoldására szolgáló intézményes rend. A

modellben egyértelműen el lehet helyezni a jogi konfliktus kialakulásának folyamatát, a

jogi konfliktussá vált társadalmi konfliktus intézményes megoldásának jogi

lehetőségeit, sőt a konfliktusmegoldás állami és társadalmi formái / intézményei közötti

éles különbségekre is megfelelő módon rá lehet mutatni.

Vitathatatlan, a modern jogrendszerek konfliktus-feloldási szerepe megnő,

kialakul a jogi konfliktusok megoldásának magas fokú intézményesítése, több szinten

szerveződő jogi / politikai szabályozása. A konfliktusfeloldás legitim rendszerének

felépítésében nem egyszer a konfliktusban “érdekelt” társadalmi partnerek

együttműködésére esik a hangsúly, más esetben a politikai elit helyzetfelismerésének

köszönhetően alakulnak ki a konfliktust közömbösítő intézmények.

A magyar polgári eljárásjog kódexe a konfliktuselmélet által feltárt kétféle

követelményt érvényesít a bírósági bíróval szemben. A bírósági bíró közvetítő a

házassági és munkaügyi perben, avagy akkor amikor törvényi kötelezettségénél fogva

az eljárás során az eljárás bármely szakaszában meg kell kísérelnie a felek közötti

egyezség létrehozását. (Pp. 148. §.) /E közvetítői funkció bővült az utóbbi években, az

egyezségi kísérletre való idézés, avagy az egyezségkötő feleknek a bíróság előtti

megjelenésével előírt (Pp. 127. §) közvetítői kötelezettség tételes jogi szabályaival./

Mindezzel párhuzamosan a törvény a legfontosabb bírói konfliktusfeloldást a döntést a

bíróra bízza, sőt mind az ítélet meghozatalának időpontját, mind megalapozottsági

előfeltételeinek fennállását egyértelműen a bírósági bíró értékelésétől teszi függővé.

A konfliktuselmélet nagy súlyt helyezett a társadalmi konfliktus és a jogi

konfliktus közötti átmenet bemutatására. A kutatási álláspontok szerint a társadalmi és a

jogi konfliktus közötti átmenet egyáltalán nem automatikus, mivel nem biztos, hogy a

társadalmi konfliktus jogi konfliktussá válása jogilag biztosított (vö.: a Ptk. bírósági

úton nem érvényesíthető követelései). Másfelől azért sem automatikus, mivel

bizonytalan, vajon a felek élnek-e a jog által felkínált konfliktusmegoldás eszközeivel,

vagy sem. Amennyiben a konfliktusok szereplői a jog eszközeivel akarják megoldani

konfliktusaikat, az sem biztos, hogy bírósági utat kívánnak igénybe venni. Az állam

ugyanis kialakíthat magasan szervezett és jogilag / politikailag szabályozott konfliktus-

feloldási fórumokat, illetve a perré válást “akadályozó”, a pereket előzetesen
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“megszűrő” intézményeket. Ilyenek voltak régebben a munkaügyi döntőbizottságok,

ahonnan csak meghatározott ügyekben lehetett bírósághoz fordulni, vagy a munkaügyi

per előtti kötelező egyeztetések intézménye, amelynek elmulasztása esetén a bírói út

kizárt volt.

A konfliktus elméletek perjog elméleti következménye nem elhanyagolható. Ma

már axiomatikus megállapítás, miszerint a társadalmi konfliktusokból előálló jogi

konfliktushelyzetet csak meghatározott társadalmi folyamatokon, szervezeti és jogi

szűrőrétegen keresztül válik bírói úton megoldandó perjogi konfliktussá A polgári per

tehát csak akkor szolgál a jogi konfliktussá vált társadalmi konfliktus megoldásának

terepeként, ha a konfliktus megoldás egyéb eszközeit a konfliktus résztvevői nem

működtetik, vagy azok nem működnek vagy egyáltalán nincsenek ilyen eszközök. A

jogvitában érdekeltek csak ekkor fogadják el egy legitim, jogilag szabályozott szervezet

döntését és csak egy ilyen szerv döntésének vetik alá magukat.

A jogi konfliktusok feloldásának működését, szervezeti felépítését az állami –

politikai közhatalom határozza meg, a jogvitában résztvevő felek maguk nem

határozhatják meg a működési rend jellegét, és rendjét. A felek ugyanakkor a

közhatalmilag determinált rendszer keretei között választhatnak bizonyos eljárási

intézmények, technikák, eszközök között. Ilyen pld. a bizonyítás eszközeire tett

indítvány, a törvényes keretek között választható bírósági illetékesség. Ezen alternatív

technikáknak, módozatoknak azonban nincs hatása a konfliktus feloldásának

legfontosabb összetevőjére a bírói autoritásra. A jogi konfliktus bírósági feloldásának

végeredménye egy államilag kikényszeríthető döntés, lényegében ezért indul meg a

bírósági eljárás.

A konfliktusmodell nézőpontjából számos nem kellő módon feltárt eljárásjogi

probléma vethető fel. Így kérdéses, szabályozhatóak–e a konfliktus megoldásának

különböző lehetőségei egy egységes, a peres eljárásokra összpontosító eljárásjogi

rendben. Számos esetben ugyanis a peres felek nyilatkozataiból, vagy a per

megindulásakor rendelkezésre álló peranyagból kirajzolódó megegyezés nehezen

illeszthető a Pp rendszerébe. Például a Pp. 127. §. (2) bek szerint a keresetindítás előtt

egyezségi kísérletre idézést lehet kérni a perre hatáskörrel bíró és illetékes helyi bíróság

előtt. Az egyszerű szabály nehezen alkalmazható az olyan fizetéses meghagyásos

eljárásban, amikor az ellentmondás (részben) elismerést tartalmaz – tehát lenne alapja

az egyezségkötésnek -- ám a jogosultnak jogvesztő határidőn belül keresetet kell
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benyújtania a bírósághoz. Lehetséges a Pp. 124. §. (4) bek. alapján tárgyaláson kívüli

személyes meghallgatás keretében a Pp. 148. § alapján egység megkísérlését kérelmezni

a bíróságtól, de a probléma lényege: a per elkerülése, a hatékony ügylezárás nem

oldódik meg.

Szervezetszociológiai megközelítés

A szervezetszociológia fogalomrendszere megfelelő keretnek tűnik a bírósági

szervezet működésének és társadalmi hatásainak magyarázatára. Ennek oka, hogy a

bírósági szervezet működésében megtalálhatóak a szervezetekre – mint társadalmi

alakzatokra -- jellemző sajátosságok. A szervezetszociológia fogalmaival azonban az

általános szervezeti jellemzők mellett számos, csakis a bírósági szervezetre jellemző

tulajdonság is leírható.

A bírósági szervezet mindenekelőtt a bürokratikus felépítésű. E bürokrácia

törekszik az ügyek rutinszerű elintézésére, ám a rutinszerű ügyelintézéssel foglalkozó

szervezet pozíciói alárendelődnek a jogszabályi előírásoknak. Különösen nagy

jelentősége van a bírósági szervezetet jellemző hierarchikus struktúrának, mivel a

bírósági szervezet a hatáskörök, a döntési pozíciók, a fellebbezési és perorvoslati

fórumok törvényes (normatív) rendje kötött hierarchia mentén épül fel – és nem épülhet

fel másképpen. E szervezeti rendszert jellemzi a vezetési elv, mert a bíró, mint a

szervezeti munkamegosztás része alá van vetve a bírósági vezető(k) utasításainak, a

munkaszervezet működéséből fakadó törvényes engedelmességi kényszernek. A bíróság

a szervezeti rendszereket jellemző szelekció alapján szűri meg és értelmezi a

környezetből származó információkat. Azokat az információkat veszi fel és értékeli,

amelyek a szervezet működéséhez relevánsak, míg a nem releváns információkat a

szervezeti szűrőrétegen át sem engedi. A bírósági szervezet sem mentes a

munkamegosztás elvétől, megtalálhatóak benne a tagolt, a feladatok rendjében

kialakított és a szervezet célkitűzéséihez szorosan illeszkedő tevékenységkörök. A

szervezet minden lépcsőfoka alá van vetve a legitim (jogszabályokba foglalt)

szabályoknak, azonban e szabályozás nem akadályozza meg – inkább számos esetben

maga stimulálja – a szervezet és társadalmi környezet érintkezésében keletkező

zavarokat.
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A szervezetszociológiai szempontjából a bírói döntés nem egyedi jogalkalmazás,

hanem a szervezeti működési rendjéből fakadó konfliktusfeloldás. A jogi konfliktusok

feloldása hozza létre a szervezeti szereplők (tagok) koherenciáját (egységes fellépését)

befolyásolva a szervezet egészének társadalmi legitimitását (elfogadottságát).

A bírósági szervezetet olyan zárt szervezeti rendszernek (a nyitott vagy félig

nyitott szervezeti típusokat kizárhatjuk) írhatjuk le, ahol a szervezet és társadalmi

környezete közötti kommunikáció információs szűrőkön, formalizált szabályokon

keresztül zajlik. A szervezet kifelé irányuló kommunikációja szűrt, az eljárásjogi

szabályok betartásával lehetséges, illetve minden más, a szervezet által nem kívánt

kommunikáció tilalmazott.

A bírósági szervezet nem az egyes – adott – ügy/ügyek eldöntése miatt működik

(nem eseti jelleggel állították fel), hanem az ügyek sorozatának megoldása végett. Ebből

fakad, hogy az ügyfelek – a félként, esetleg tanúként megjelenő állampolgárok --

meghatározhatatlan sokasága kerül érintkezésbe a bírósággal. A szervezet működése így

nem pusztán az ügyek eldöntését érinti, hanem magának a jogrendnek a társadalmi

legitimációját, a jogintézményeket működtető jogászi – értelmiségi rend társadalmi

szerepének elfogadtatását. A polgári eljárás jogi normái tehát a szervezeti

magatartásokat, a szervezeti cselekvés mindennapjainak jogát tartalmazzák, másképpen

fogalmazva a szervezeti folyamatok normatív szabályozásának feladatait látják el.

Az eljárásjog eleve a bírói szervezet működését szabályozza, nemcsak akkor

amikor az első és másodfokú bíróságok viszonyát írja elő, hanem akkor is amikor a

szervezet és a környezete (felek, jogi képviselőik) érintkezési rendjét, azaz a szervezet

és a társadalmi környezet viszonyát rendezi. Mindezek ellenére a szervezet-szociológia

az amely a “fekete doboz”, azaz a szervezeten belüli jogalkalmazás (a szervezeti

jogalkalmazás) folyamatait be tudja mutatni. A szervezet a szervezet belső normáin

keresztül könnyen rávezethető bizonyos hierarchikusan kódolt politikai – kulturális

értékek és érdekek védelmére (család védelme a családi jogi perekben) de éppúgy ellent

tud állni olyan külső, környezeti kihívásoknak is, amelyek a szervezeti (bürokratikus)

rutin számára értelmezhetetlenek. E problémakörbe tartozik a jelenlegi polgári

eljárásjog egyik legnagyobb kihívásának tekintendő informatikai forradalom. Az

elektronikus ügyiratkezelés a szervezeti működés alapjait érinti. Az informatikai

modernizáció a szervezet és környezetének korábbi, a rutin és a szokás által kialakított

érintkezését drámaian újraértelmezi. A szervezetszociológiai szemléletmód segíthet/ne
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azoknak az új konfliktusoknak feltárásában, amelyek a (bírói) szervezet minden szintjén

felléphetnek, átalakítva ezzel a bíróságok adminisztratív társadalmának (eljárásjogilag is

körülírt) belső hatalmi viszonyait. Megváltozhat az eljárási cselekmények jellege,

technikája, módszere. Például a szakértő internetes konferencia alapján is

meghallgatható – elvégezve mindjárt a szakértői vélemény felülvizsgálatát.

Rendszerelméleti megközelítés

A rendszerelméleti megközelítés szerint a bírósági szervezet mint szociális

(társadalmi) rendszer, önmagát felépítő, önmaga szabályait belső működéséből

létrehozó, a rendszeren belüli és a rendszeren kívüli kommunikációt önmaga által

ellenőrző és fenntartó autopoietikus (önreprodukciós) rendszer. A rendszer saját, csak rá

jellemző belső kóddal rendelkezik, a kód jelentésének, érvényességének szabályait a

rendszer önmaga definiálja. A belső kód koherens, ellentmondásmentes, a rendszeren

kívüli rendszerkörnyezetben meghatározott kódokat (harmadik értéket: pld. a

gazdaságban szokásos hasznosság értéke) kizárja, illetőleg mint indifferens és általa

értelmezhetetlen kommunikációs kódokat negligálja.

Mint minden rendszer, a bírósági rendszer önmaga határait – terjedelmét -- az

önreprodukciós működés és a környezettel folytatott kommunikáció szabályainak

kidolgozásával és a szabályok érvényességének meghatározásával önmaga alakítja. Ezért

hordoznak nagy jelentőséget azok a jogszabályok, amelyek a bírósághoz fordulást

szabályozzák, amelyek a beadványok formai és tartalmi kellékeit határozza meg, illetve

amelyek a bíróság és felek (perbeli szereplők stb.) érintkezésének szabályaival

foglalkoznak. Mivel a rendszer működésének alapja mindenkor a rendszer önfenntartó

szükséglete, azért a kommunikációs / érintkezési szabályok alárendelődnek a rendszer ön-

reproduktív igényének. A törvényesség és a jogszerűség legitim normái olyan jogszokássá

teszik a rendszer és környezete közötti kommunikációt, amelyek megsértéséhez komoly –

néha az ügy eldöntésénél fontosabb – szankció fűződik.

A rendszerek stabilitása és reprodukciós sikere a rendszer belső komplexitásának

alakulásától, valamint a működés redundanciáinak kiiktatásától függ. Minden rendszer

szerepét, súlyát, rendszerkörnyezetben betöltött fontosságát belső szerkezetének (egyre

növekvő) terjedelme, kiépítésének / felépítésének (egyre növekvő) bonyolultsága

határozza meg, ezért minél inkább tagolt, belső szerkezetében minél komplexebb annál
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inkább stabilabb, működése annál inkább meghatározó a többi rendszer számára. A

rendszerkörnyezet rendszerei az egyre komplexebb viszonyokat kiépítő rendszerrel saját

rendszerkörnyezetük elemként maguk is egyre komplexebb (kommunikációs és

reproduktív) kapcsolatba kerülnek.

A bírósági rendszer tehát minél jobban tagolt, fórumai, szintjei, belső alrendszerei

minél nagyobb számban alakulnak ki, annál inkább növekszik társadalmi stabilitása, és

ezzel egyenes arányban egyre nő a társadalom más rendszereinek igénye a bírósági

szervezet kiterjedtebb/ átfogóbb működése iránt. Amennyiben 1990 után a bíróságok

feladatkörének bővülését elemezzük, vagy az igazságügyi szervezet reformjait

(ítélőtáblák felállítása) tekintjük, nyomon követhető a rendszer komplexé válásának,

növekvő belső tagolódásának és nélkülözhetetlenné válásának folyamata.

Minden rendszer a belső redundanciák leépítésén keresztül teremti meg a

működéséhez elengedhetetlen koordinációt. A bírósági rendszer elemeinek,

alrendszereinek redundancia mentesen kell egymáshoz illeszkedniük, azaz a

joggyakorlatnak – a döntések és a kifelé áramló rendszerkommunikáció (ítéletek)

szintjén – egységesnek és ellentmondásmentesnek kell lennie. E kritériumokat biztosítja

az eljárásjog akkor, amikor a Legfelsőbb Bíróságnak különleges jogosítványokat juttat,

illetve amikor az ítélkezés egységességét mint törvényességi kritériumot fogalmazza

meg a rendszer elemeivel (az egyes bíróságokkal) szemben. A redundanciák leépítése a

rendszerelemek közötti belső kapcsolati rend feltétele, a rendszer belső tagoltsága

ugyanakkor alapvető a rendszerreprodukció szempontjából. (Másodfokú bíróságok

szerepe)

A rendszerelmélet álláspontja szerint a rendszer mint autopoietikus rendszer nem

a külső környezeti kihívásokra válaszol, hanem működésével maga teremti meg

környezetének azokat a vonásait, elemeit amelyre – mint kihívásra – válaszolva

önreproduktív felépítettségét teljesebbé, önmagát komplexebbé tudja tenni. Így –

mondhatnánk – a jogi rendszer maga teremti a konfliktusokat, nem pedig megoldja

azokat, azaz a jogi rendszer önreprodukciós működésével maga definiálja a saját

társadalmi feladatait, azt, hogy a jog mire terjed ki, illetve mire nem terjed ki. A tézis

korántsem abszurd, mivel a jog maga definiálja mi a jogi és mi a nem-jogi viszony.

Azaz a jog a saját terjedelmét önmaga határozza meg. Hasonlóképpen nyilatkozhatunk a

bírósági rendszerről is, mivel az a kérdés, hogy mi tartozik bírói útra és mi nem, azt a

bírósági eljárások igénybevételének eljárásjogi szabályai határozzák meg, definiálva



27

egyúttal, hogy milyen társadalmi kapcsolatokra terjed ki a bírósági rendszer

kompetenciája és melyekre nem. A rendszer határainak tágulása nyomon követhető

azokon a Legfelsőbb Bírósági jogesetekben, amelyekben a bírói út igénybe vételének

újabb és újabb lehetőségét ismerik el. A polgári eljárás (és joga) tehát része az

önreprodukciós autopoietikus rendszernek, mivel az eljárásjog határozza meg az eljárás

során a bíróság által a perbe “beemelt” társadalmi tényállást, a rendszer környezet

kommunikációs szeletét. Ugyancsak az eljárási normák definiálják a rendszerkódok

tartalmát, a rendszeren belüli kommunikáció folyamatát és irányát. Az eljárásokat uraló

szaknyelv és szakterminológia eleve kizárja más szakmák terminológiájának

használatát. A nem szakterminológiában megfogalmazott nyelveket az eljárásban –

hasonlóan az idegen nyelvekhez -- le kell fordítani a jogász szaknyelvére.

A rendszerelmélet egyértelmű magyarázatokat szolgál a bírósági rendszer utóbbi

években lezajlott történéseire. E konfliktusok mögött nem jogalkalmazói (jogalkotói)

hibáról vagy hiányosságról van szó, hanem a modernizáció olyan új szakaszáról,

amelyre a magyar társadalom és jogfejlődés rálépett, hiszen a rendszerelmélet modelljei

a modern társadalomfejlődés deskriptív modelljei.

A rendszerelmélet szemszögéből nézve élesen vetődik fel az eljárási normák belső

rendszer-kontextusának kérdésköre. Az eddigi Pp. módosítások csak látszategységgé

gyúrták a joganyagot, valójában a változások különböző koncepciókat, részleges

módosítások elveit, “rendszeridegen” értékeket illesztettek a jogi normák viszonylag

koherensnek gondolt rendszerébe. Ezzel összefüggésben – mint a változtatások forrása -

- újragondolandó a törvényalkotás politikai motiváltsága, az eljárásjogi törvényhozás

céljai. Egy fejlett autopoietikus rendszerként működő eljárási rendszer nem motiválható

ugyanis pusztán a rendszer környezetből indított vezérlési parancsokkal (kódokkal),

számos bonyolult áttétel és jogi folyamat munkálkodik a rendszeren kívüli

kommunikációs kihívása rendszeren belüli megválaszolásában. Egy példa: amennyiben

a rendszeridegen kihívások erőtere megnő, a rendszer önmagából létrehozott belső

mechanizmusaival tünteti el a rendszeridegen kommunikációval okozott redundanciát,

azaz – esetünkben – a joggyakorlatot vezető intézmény (LB) eseti jogi döntéseinek

száma megnő, a döntések normatív szinten integrálódnak a rendszer önműködésébe,

ezáltal teremtve összhangot a rendszer működése és külső környezetének kihívásai

között.
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A társadalmi konstruktivizmus

E modell szerint a társadalmi valóság olyan “felépített világokból” áll, amelyeket

az egyes világokban cselekvők önmaguk hoznak létre, s amely világok belső szerkezete,

szabályai, törvényei ezért a kialakítás, a felépítés folyamatából érthetőek meg igazán. A

felépített világok a szereplők – a konstruktorok – által értelmezett, és elsődlegesen a

konstruktorok által értelmezhető jel-rendszerben (reprezentációs valóságban), egy

koherens értékvilágban, meghatározott jelentéstartományban szerveződnek meg.

Az egyes világok felépített nyelve (az egyes világokban szereplő konstruktorok

közös jelentés-tartománya), valamint a konstruktorok által felépített intézmények, az un.

közös kollektivitások határozzák meg a világok szereplőinek magatartását. A társadalmi

intézmények az intézményeket létrehozó szereplők, az építők és felépítők számára elemi

és elsődleges referencia (vonatkozási) pontok. Az egyes világok fenntartása azonos a

cselekvési módok, értelmezések, értéktartományok, jelrendszerek elsajátításával, majd

továbbépítésével. A valóság világainak felépítésében teremtődik meg az un.

“Referenciaközösség” amelyben a tagok között elemi interakció zajlik, és amely

azonosítható az adott világra jellemző nyelvhasználat és nyelvi jelentés-rendszer

(struktúra) felhasználásának, újraépítésének folyamatával.

A társadalmi világok szerkezetében a nyelv nemcsak az elemi építőkő, hanem a

nyelv “tapasztalás előtti tudás”, amely a megújító generációk számára lényeges és

nélkülözhetetlen ismereteket közvetít a saját világként értelmezett szociális rendszer

működéséről, tradícióiról, sőt meghatározza a továbbépítés lehetőségét és irányát.

E paradigma rendszerben a procedurális normák -- azaz a cselekvők

magatartásának irányultságát, technikáit, cselekvésük mikéntjét és hogyanját, a helyes

és helytelen cselekvés értékét meghatározó normák -- a világ felépítésének egyedül

helyes (és hamis) módját definiálják. A jogi rendszeren belül az eljárási jogok a jogi

intézmények szociális konstrukciójának szabályait, a generációk által felépített önálló

életre kelt jogi valóság megteremtésének egyedül lehetséges és helyes módját írják le.

Az önálló “világ” múltjának fontossága a jogtörténeti hagyományokban, a tradíciók

kondícionáló erejében jelenik meg. A procedurális rend ugyanakkor csak ebben a

világban érvényes, egy másik szociális konstrukció felépítésének szabályrendszerét még

analóg módon sem lehet levezetni normáiból.
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A polgári eljárásjog a polgári bíróságok világának működési szabályaira, a

résztvevők mindennapi interakcióira, együttműködésére, konfliktusaikra és azok

feloldási módjára, a világot létrehozó szereplők kötelező észlelésének és

tapasztalatainak feldolgozására, valamint ezek kölcsönös “kicserélésére” vonatkozik. A

működés során, a szabályok rögzülése és „begyakorlása” során alakul ki az új, a

módosított, a régi helyébe lépő szabályrendszer. A procedurális rend azonban tágabb

értelemben nemcsak a jogi világ szereplőinek magatartását alakítja, illetve nemcsak e

cselekvők magatartásából épül tovább. Lényegében mindenki, aki releváns – értelmező

-- viszonyba kerül ezzel a világgal alakítja azt és továbbépíti. Nem változtat ezen az

sem, hogy a jog az ő számukra is kötelező igazodási pontokat, betartandó cselekvési /

magatartási szabályokat határoz meg.

A jogi világ normatív szabályainak tudatos alakítása (a törvényhozás vagy más

jogalkotók joga) csak egyik eleme, összetevője a szabályalkotási folyamatnak. A

szabályok felépítéséből és érvényesítéséből nem lehet ugyanis eliminálni a joggyakorlat

résztvevőit. A bíróságokon fellépő valamennyi résztvevő együttes normaalkotása döntő

módon befolyásolja az eljárás rendjét -- legyen szó akár olyan szabályokról, amelyek a

szereplők mindennapi interakciójában formálódnak és érvényesülnek, (pld. hogyan kell

egymással viselkedni a tárgyalóteremben?) vagy akár a bizonyítási indítványok

előterjesztésének technikájáról – alakítva ezzel a jövőben alkalmazandó eljárási rend

főbb vonásait.

A társadalmi konstruktivizmus szemléletmódja a gyakorlat számára használható és

hasznosítható eredményeket tartalmaz. Így minden egyes eljárás olyan konstrukciónak

tekintendő, amelynek szabályait maguk a cselekvők teremtik meg -- természetesen a

szabályok szociológiai és nem jogi értelmében. A percselekményről percselekményre

alakuló és folyamatában felépülő normatív rend befolyásolja a jogi szabályok

alkalmazását, pl. a rosszhiszemű pervitel szankcióit a bíróság valószínűleg nem alkalmazza

egy magas bizalmi együttműködést kialakító bíróság – fél közötti kapcsolat esetén. A peres

eljárások felépítésének szabályai azok az eljárási normák amelyek a cselekvők egymással

való kapcsolatát szabályozzák, így a szabályok szerkezetében jelentkező hiányosság vagy

ellentmondásosság a konstrukció belső szerkezetét sérti, vagy változtatja konfliktusossá.
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A szerepelmélet

A szerepelmélet szerint a társadalmi szervezetek, nem pusztán normatív

rendszerek, hanem különböző szerepeket definiáló rendszer - szerkezetek. A szervezeti

rendet alkotó normák meghatároznak olyan elvárásokat, értékeket, magatartási

mintákat, amelyek akár egyéni magatartások normájaként, akár szankciókkal

körbebástyázott kollektív cselekvések előírásaként kötelező igazodási pontok a

szerepeket eljátszók számára. A szereprendben beszélhetünk egyaránt formális szerep-

definícióról és nem – formális szerep-meghatározásról. A formális szerepelőírásokat a

jog, a szervezetek belső (nem jogi) normája egyaránt meghatározhatja, míg a nem –

formális szerep-kialakítások táplálkozhatnak a tradícióból, a kultúrából, a politikai,

etikai normákból. Azok a szereplők akik a szerep-rendszert (vagy szervezeti szerepek

rendszerét) cselekvőként működtetik, az előírt szerepeket kötelesek elsajátítani, és

kötelesek e szerepek normatív tartalma szerint eljárni. A szerepek megsértése szankciót

von maga után, adott esetben a szereplők köréből történő eltávolítást. A mások póluson

kialakuló szerepazonosulás magas fokát ellenben a szakmai identitás magas fokával

azonosítja és jutalmazza a társadalom.

Már első pillanatra is könnyű belátni: az eljárási rend szerepek rendszerét

definiálja. A szerepek rendszerét a legitim törvény (jog)alkotó avagy a rendszert

fenntartó politikai (állami) köz/hatalom határozza meg. Másfelől azonban nem

elhanyagolható az eljárási szerepek történeti alakulása, a szerepeket definiáló minták

történeti – kulturális hagyománya. Az eljárás során gyakorolt és megvalósított szerepek

tartalmát a szereplők egymás közötti viszonyában (kapcsolatában) értelmezett és

meghatározott magatartás szabály ugyanúgy alakítja, mint az eljárás szereplői számára

legitim módon kötelezővé tett előírások. Az eljárási szerepek megsértésének speciális,

eljárási szankcióit említhetjük, pld. a bírság kiszabása, de az ítélet hatályon kívül

helyezése is bekövetkezhet. Az eljárási rendszerben a szerepek egymáshoz illeszkednek

(a felperes értelmezhetetlen alperes nélkül), ezeket a szerepeket az eljárásjog egymást

kiegészítő, komplementer szerepként szabályozza. A szerepeket alakító cselekvők

számára az eljárásjog tartalmazhat azonos és egymástól különböző szerep-előírásokat,

azonban a szerepek tartalmazhatnak egymással kibékíthetetlen kötelezettségeket is. A

bírónak előírt szerep a döntés kötelezettsége, csakis törvényes feltételek fennállása

esetén mentesül ez alól – pergátló akadályok, a per megszűntetésének esetei -- e

vonatkozásban nem lehet passzív a szerepe.
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Az eljárási szerepek legitimációját a társadalom teremti meg, számos szereppé

formált társadalmi elvárás fogalmazódhat meg a per szereplőivel szemben. Ilyen pld. a

bíró pártatlansága (az elfogultság hiánya) ezt ugyanis az eljárásjognak feltétlenül

garantálnia kell (bíró kizárásának szabályai) de e körbe sorolhatóak az eljárásjogi

alapelvekként (jogi normaként) törvénybe iktatott szabályok nagy része.

A szerepelmélet alkalmazhatóságával könnyű helyzetben vagyunk. A perjog ugyanis

szigorúan szabályozza a peres szerepek normatív tartalmát, így nem nehéz a szerepelmélet

modelljét “kiolvasni” a jogszabály szövegéből. A polgári nem – peres eljárások területén

pedig a bírói gyakorlat szinte naponta szállítja ezeket a szerepkonfliktusokat.

2. A bizonyítási eljárás és ítéleti tényállás elméleti problémái

A Polgári Perrendtartás 1999 –es módosításáig a bíróság előtti polgári eljárások

megdönthetetlen axiómája volt az igazság kiderítése. A bíróságnak az igazság

kiderítésére kellett törekednie, s ennek érdekében széles körben kezdeményezhette a

tények felderítését.

A polgári per célját az igazság kiderítésben megfogalmazó szabályozás hátterét

egy kidolgozott, jog-dogmatikai vonatkozásait minden ízében átgondolt elmélet

szolgáltatta. Több évtizedes tradícióra visszamenőleg generációk vallották, hogy a

bíróság az „objektív” valóság reprodukciójára törekedve vezeti a bizonyítási eljárást,

majd a valóságban végbement történésekkel megegyezően fogalmazza meg az ítéleti

tényállást. Az elmélet minden szubjektívizmust kigyomlálva a bíróságok eljárását a

tudományos megismerés analógiájára képzelte el, hiszen a tudomány az, amely

társadalmi funkcionalitása szerint a valóság megismerésére, és a lehető legpontosabb

reprodukciójára törekszik. Nemcsak a jogkeresők felfogásában, hanem a tudományos

gondolkodás paneljeiben is súlyos törést jelentett az igazságkereső bírósági eljárásnak a

konfliktus lezáró eljárással történő felváltása.

Az igazságkereső bírósági eljárás társadalmi legitimációja viszonylag egyértelmű,

ezzel szemben a konfliktus lezáró eljárás óhatatlanul magával hordozza a

szubjektivizmus, az önkényesség (bírói önkényesség) gyanúját. Gyanúját, mivel az

eljárási rend, a tételesen kimunkált törvényes eljárási szabályok, a bírósági szervezeti

rendszer működése megakadályozhatják a szubjektivizmus egyeduralmát.

Tagadhatatlan, a bírói döntés megszületésében a korábbi évek gyakorlatától eltérően ma
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sokkal nagyobb a szerepe, súlya, jelentősége a döntéshozó bíró egyéni belátásának,

meggyőződésének. A joggyakorlat patikamérlegén szereplő aktuális kérdés: vajon a

belátás, a mérlegelés a döntés feltételeit és követelményeit kielégítő módon

szabályozza-e az eljárásjog? Tudunk-e olyan jogi szabályozási feltételrendszert

teremteni, ami a bírói személyiség szerepét és a döntés meghozatalában betöltött

jelentőségét elismerve mégis gátat szab az esetleges önkényeskedésnek.

Kutatásunk alaptézise szerint a valóság leképezésére, jogi reprodukciójára

apelláló jogfilozófiai és jogelméleti felfogást alkalmatlan az új helyzet leírására. Új

elméleti megközelítést kell találni ahhoz, hogy megfejtsük a bírói döntés természetét,

megértsük a hatályos jogi szabályozás összefüggéseit és megkíséreljük bebizonyítani, a

jogállamiságnak nincs vége akkor, amikor elméletileg vállaljuk a bírói döntések

konstitutív természetét. A magyar perrendtartás a módosítással a polgári eljárás

középpontjába állította a jogvita eldöntését, de nem tette egyértelművé az új eljárási

rendet, s következetlenül megállt a következmények levonásában.

A hagyományos jogelmélet szerint a bíróság előtt zajló bizonyítás lényege szerint

megismerési tevékenység. A megismerési tevékenység során maguk a külső világ tényei

tárulkoznak fel, ezeket az objektív tényeket viszik ugyanis a felek, a tanúk, a szakértők

a bíróság elé. Ezáltal a bizonyítás tárgya az objektív tény tisztázása. Tények alatt nem

pusztán elemi információkat értünk, hanem a külvilágban lejátszódó történéseket, a

külvilág tárgyi jelenségeit, továbbá az emberi lelkivilág jelenségeit és állapotát. Ezt az

elméleti álláspontot a hatályos Pp. 163. §. látszólag megerősíti.

Az igazságkereső elmélet támasza az ismeretfilozófia, annak hagyományos,

egészen Arisztotelészre visszanyúló irányzata. A valóság ebben a filozófiai

összefüggésben megismerendő, feltárandó adottság, a valóságról alkotott kijelentéseink

akkor igazak (és helyesek) ha minél inkább megfelelnek az adott külvilág valóságos

összefüggéseinek. (vö. : korreláció elméletek) A fentiekből következően az igazság sem

más, mint a szavakba öntött valóságra vonatkozó megfogalmazás megegyezése a

kijelentés tárgyával: magával a valósággal. A helyes kijelentések biztosítéka a

megfelelő módszertan, azaz a következtetések és megfigyelések olyan rendszere, amely

minél jobban alkalmas a valóság felderítésére.

Az ismeretfilozófiai irányzatból levonható jogelméleti tanúságok legfontosabb tézise

szerint a jogalkalmazás során tisztázandó tény, tények – a jogvita tényei -- a valóságban



33

mint a múlt történéseit hordozó objektív világban léteznek. Ezért a bírósági eljárás célja

(ezen belül a bizonyítási eljárásé) nem lehet más, mint a bíróság elé került jogvita objektív

körülményeinek, jellemzőinek, valósággal megegyező tényeinek feltárása, a tényekben

feltárulkozó összefüggéseken keresztül pedig az objektív igazság megismerése,

leképezése. A tények bírósági megállapítása azonos az objektív, külső faktumok

megismerésével, a megismerés eredményének a bizonyítási eljárás keretein belül történő

megfogalmazásával. Az eljárás során leszűrt eredmény a valóság objektivitását jeleníti

meg a szubjektív döntésfolyamatban, hiszen a döntés erre az objektivitást visszatükröző

eredményre épül.

A jogi munka a valóság megismerése után egyszerű: a bíró a jogvita

körülményeinek a bizonyítási eljárás rendjében megismert objektív tényeit „berendeli”

az általános jogi tény alá, így a megismert valóságot „összeveti” a jogi normában

generálisan (több konkrét esetre igaznak mondott) megállapított jogi tényállással, majd

az összevetés eredményéhez viszonyítva a jogi norma alkalmazásával előírja a

követendő magatartást. Ezzel a helyes, az objektív világgal összhangban álló

rendelkezés alkalmazására kerül sor, a bíró e cselekedetével igazságot szolgáltat,

döntésével a valóság megcsorbult rendje helyre áll. A repetíció alapja nem más tehát,

mint a jogi normában megfogalmazott általános igazság egyedi esetre történő

alkalmazása.

Az elmélet nem vesz figyelembe olyan jelentős megismerési problémákat, mint a

nyelvnek, vagy a megismerést végző személyiségének az objektív tények

megismerésében játszott szerepe. De nem számol azzal sem, hogy a megismerés

folyamatában a megismerő szubjektum gazdag megismerési eszköztárral rendelkezik,

olyan eszközkészlettel, amely a megismerés eredményét befolyásolja.

Szemügyre véve a polgári eljárás során végrehajtandó / végbemenő megismerő

tevékenységet, beláthatjuk, nemcsak a megismerő szubjektum valóság megismerési

tevékenységének konfliktus-mentessége problematikus, hanem az elmélet valójában

összekeveri egymással a tudományos és a nem – tudományos megismerés folyamatát. A

vitatott elmélet sémája egyértelműen a tudományos megismerés, még akkor is, ha

leegyszerűsíti azt. A tudomány nem egy szigorúan felépített jogi eljárási rendben közelít

a valósághoz, mert nem szabályozza törvénybe foglalt eljárási rend a megismerés

lépéseit. De nem létesül közjogi jogviszony sem a megismerő alanyok között. További

különbségeket fedezünk fel, ha figyelembe vesszük a tudományos megismerés
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módszertani kötöttségét, melyet a szabad bizonyítás elve eleve felold. A polgári eljárás

rendjében történő „valóság megismerés” olyan jogilag szabályozott koreográfia, amely

az eljárási cselekmények sorozatán keresztül ér el eredményt, a tudományban a szigorú

jogi rendben lezajló megismerési cselekmény éppen a tudományos munka kreativitását

csökkentené, a megismerés eredményességét veszélyeztetné.

A polgári perjogi irodalom jól ismeri az igazságkereső elméletektől eltérő,

hagyományos, történetileg kimunkált bizonyítási elméletet, összefoglaló néven az un.

processzuális irányzatot. Képviselői -- az elmélet XIX századi megjelenése óta -- a

polgári perben zajló bizonyítási eljárás sajátosságából indulnak ki, azaz a bizonyítást a

perben fellépő felek és a bíróság jogilag szabályozott cselekménysorozatának tekintik.

A bizonyítás átfogja a bizonyítékok bíróság elé tárásától kezdődően a bizonyítékok

mérlegeléséig a peres eljárás valamennyi szakaszát. A per folyamán zajló bizonyítás

ezért nem egyszerűen logikai művelet, nem a valóság megismerése, hanem Farkas

József szavaival: „… a bíróság, a felek és a per egyéb résztvevői azon perbeli

cselekményeinek az összessége, amelyek arra irányulnak, hogy a per eldöntéséhez

szükséges tények fenn —vagy fenn nem állása tekintetében a bíróság meggyőződést

szerezzen.”

A processzuális irányzat a bizonyítást – annak jogi szabályozottsága mellett –

alapvetően a peres folyamatban résztvevő eljárási szereplők cselekvésére vezeti vissza.

A bizonyítást olyan konstitutív folyamatnak értelmezi, amelyben a cselekvők

együttműködésükkel létrehozzák, felépítik, megformálják a bizonyítási eljárást, és

amelynek végén, e konstitutív felépítettség eredményeképpen, megfogalmazásra kerül

maga a jogvitát értelmező bírói tényállás.

Az elmélet nem vizsgálta, vajon a bizonyítási eljárást meghatározó szabályok

mennyiben teremtődnek, mennyiben kötődnek az egyes perek adott, egyedi bizonyítási

eljárásához, továbbá az egyedi esetre érvényes szabályok megalkotása mennyire

befolyásolja az elkövetkezendő, a jövőben lejátszódó peres eljárások bizonyításának

lefolyását és kimenetelét. Eltekintett attól, hogy nyíltan kimondja: nem az objektív

valóság tényeinek megismerésére törekednek a bizonyítási folyamat résztvevői hanem

megkísérlik a számukra elfogadható „tény – konszenzus” létrehozását.

A processzuális elmélet alaptéziseit építőkockaként beépítettük

gondolatmenetünkbe. Az irányzat látásmódja, szemlélete nem sokban tér el a



35

bizonyítási eljárást társadalmi konstrukciónak (konstitúciónak) leíró felfogásunktól.

Ugyanakkor a bizonyítási eljárás -- amellett hogy az nem más mint az eljárásban

résztvevők szabályozott cselekvésének konstrukciója -- teleologikus folyamat, és ennek

a teleologikus determinációnak a processzuális iskola képviselői nem tulajdonítanak

jelentőséget. A bizonyítás célját a törvény 163. § -a a jogvita eldöntésében határozza

meg. E cél meghatározza a bizonyítási kötelezettség alakulását, a megszerzendő, majd a

bíróság rendelkezésére bocsátandó információkat, valamint a tényállási konstrukciókba

beemelt tényértelmezéseket. A végső cél – mind a felek, mind a bizonyítás folyamata

résztvevői számára – a bíró ítéleti tényállásának felépítése, megkonstruálása. A jogi

norma alkalmazásának ugyanis ez a tényállás lesz a hivatkozási alapja (értelmező

referenciája) nem pedig a peres felek ténykonstrukciója.

Kutatási eredményeink megfogalmazásánál a modern gondolkodástörténetben az

un. fenomenológiai (vagy hermeneutikai) irányzat Husserl-től eredeztethető

módszertanára utaltunk vissza. E szerint a proceszuális normák a jog rendszerén belül

meghatározzák a jogi intézmények szociális konstrukciójának szabályait, a generációk

által felépített és önálló életet élő jogi valóság megteremtésének egyedül lehetséges és

helyes módját.

A tény a cselekvők által eljárás-szerűen létrehozott, felépített gondolati tárgy. A

Tény attól tény, hogy fennállását állítva létéről kijelentéseket teszünk. A tényt olyan

szabályok alkalmazásával fogalmazzuk meg, amelyek egyfelől a tények alkotásának,

létrehozási eljárásának legfontosabb szabályai, másfelől azonban egyúttal e

megfogalmazások, e létrehozások közvetítő közegei. (Pl. a nyelv, a logika szabályai).

Az egyszer valamikor valahol lezajlott, a bíróság előtt már adottként vizsgált

történésről (a jogvita – A PERESET -- története) különféle tények fogalmazhatóak –

alkothatóak -- meg, és ezekhez különféle értelmezési módok kapcsolódnak még akkor

is, ha a konstrukciós szabályok minden esetben azonosak. Az út, amelyen a peresetről

alkotott tényekből jogilag releváns tényállás válik, az a kiválasztó és értelmező

szabályoktól függ. A jog nemcsak a jogilag releváns tényállás megállapításának

normativitását szabályozza, hanem megszabja az értelmezés keretét amikor a tényekhez

jogi relevanciát rendel. A ténykérdés nem különül el a jogkérdéstől mert a tény és a jog

ugyanazon értelmező összefüggés két oldala. A jog kontextualitást, a tény

megfogalmazásának, értelmezésének, relevanciájának értékeit határozza meg, de maga

a jogrend jelöli ki azt a határt, ami a jogkérdés és a ténykérdés között van.
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A megállapított tényállás tényei a bírósági eljárásban intézményes szabályok által

létrehozott, alkotott tények. Normák, értékek és társadalmilag rögzült fordító

mechanizmusok (kultúrák, hagyományok) definiálják a tény létrehozásának

szabályalkotási folyamatát. A konstituáló szabály adja meg a tény relevanciáját, azaz

milyen körben, milyen szabályok szerint tekinthető releváns ténynek. Pontosabban a

tények relatív érvényességűek, csak az adott rendszerben, az adott értelmezési

szabályok szerint van egyáltalán „értelmük”.

A bizonyítási eljárás legfontosabb szereplője a bíró – függetlenül attól, hogy a

hivatalból való bizonyítást a hatályos törvény generálisan tilalmazza – aki a felek által

kialakított tényállítások értelmezésével és az eljárásjogi szabályok lehetősége között a

saját tényállás konstrukcióját végzi el. A tényállás megállapítása az ítélet törvényes

része, hiánya – amennyiben nem áll fent törvényes kivétel -- súlyos eljárási

szabálysértés. A bírói tényállás kialakításában az eljárásjogi szabályok meghatározzák a

bírói cselekvési tér szabadságfokát, de ugyanakkor nem eliminálják a bíró konstitutív

szerepét. Az eljárásjog meghatározza a bizonyítást nem igénylő vélelmek / tények körét,

azaz a konstitúció kereteinek kialakításával meghatározza a kötelezően alkalmazandó

axiomatikus rendet.

A bírói tényállás a jogilag releváns tényeken nyugszik, a jog homogén közegében

definiált tényeken alapul, ezért a jogi közegben érvényes szabályok alkalmazásával

építődik fel. Mivel a tények releváns értelmezése, a releváns szabályok feltárási

folyamata eljárásjogilag meghatározott, a peres felek eljárási cselekményei döntő

módon befolyásolják a bíró által jogilag releváns tényként értelmezett összefüggéseket.

A Pp.3.§. (3) bek. 3. fordulata szerint: ”… A bíróság köteles a jogvita eldöntése

érdekében a bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás

sikertelenségének következményeiről a feleket előzetesen tájékoztatni.” E törvényhely

értelmében a bíró a saját tényállásának megalkotása érdekében – és céljából – már a per

érdemi tárgyalása előtt kijelöli a felek bizonyítási cselekményeinek célját, irányát,

egyúttal meghatározza a felek közreműködésének körét a releváns (bírói) tényállás

megalkotásában. Pedig a felek – főként a felperes – tényállás konstrukciója már ekkor

rendelkezésre áll, hiszen e nélkül a per meg sem indulhat.

A Pp. 121. § kimondja, a felperesnek a keresetlevélben fel kell tüntetnie az

érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló tényeket, és azok bizonyítékait. A jogi

gyakorlat a Pp. ezen rendelkezéseit úgy alkalmazza, miszerint a keresetlevélben a
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felperes tényállást ad elő, amire alapozza a kereseti kérelmét. Ezt a joggyakorlatot mind

a szakirodalom, mind a gyakorlat számára készített útmutató (Kommentár) jóváhagyja.

A tényállás előadásának kötelezettsége (amit a törvény tényként nevez meg) oly nagy

jelentőségre tett szert, hogy a bíróság a jogi képviselővel eljáró felperes esetében a Pp.

130. §. alapján a tényállás hiányának megállapításakor a keresetlevelet idézés

kibocsátása nélkül elutasítja. A polgári perben -- jóval a bírói tényállás megállapítása

előtt -- van és létezik tényállás-konstrukció, sőt e tényállás felépítésének,

értelmezésének szabályai eljárásjogilag adottak. Egyfelől az eljárás jog meghatározza a

felperesi tényállás konstrukció megalkotásának szabályait – ezek be nem tartása

szankciót von maga után – másfelől maga a keresetlevél adja meg a tényállás releváns

értelmezésének szabályait, mivel a felperesnek utalnia kell az előadott tényállás jogi

relevanciájára, azaz meg kell határoznia a kereseti jogalapot.

A perrendtartás az alperes vonatkozásában nem ír elő külön kihangsúlyozott,

kiemelt tényállás-konstrukciós kötelezettséget, de ennek ellenére mégis tényállás

megfogalmazására kötelezi őt, hiszen az alperesnek az érdemi védekezésében, az

alperesi ellenkérelemben elő kell adnia az ellenkérelem „alapjául szolgáló tényeket és

ezek bizonyítékát” (Pp. 139. §.)

A polgári perben így a bírói tényállás-konstrukció a felperesi, és az alperesi

tényállás konstrukcióhoz viszonyítva kerül kialakításra. Nem azt vizsgálja a bíró, hogy a

bizonyítás során az objektív külvilág tényeinek megfelelő-e a felperes / avagy az alperes

ténykonstrukciója, hanem hogy a saját maga által felépítendő tényállás – amely a

periratok áttanulmányozása után körvonalazódik, mivel csak ennek függvényében tudja

megadni a bizonyítási célokat és meghatározni a bizonyítási feladatokat – milyen

viszonyban áll akár a felperesi akár az alperesi tényállás konstrukcióval. Ezért a

bizonyítás eszközeinek alkalmazásával a felekkel „szétszedeti”, alapjaira bontatja le

saját tényállás-konstrukciójukat majd a bizonyítási eljárás szereplői által elfogadott --

illetően kötelezően követett -- relevancia és értelmezési szabályoknak megfelelően újra

összerakja – mint az ítéleti tényállás alapját. A bizonyítás valójában a tény(állás)

konstrukciók összevetése, a konstruktív építkezés elemi építőkockáinak nyilvános

(tárgyaláson történő) bemutatása és újraalkotása. A bíró elsősorban a felperes

ténykonstrukcióját vizsgálja, mivel a kereseti kérelemhez kötve van, ezért a bizonyítási

eljárás során az az igazi bírói kérdés, vajon az elemi konstrukciós építőkövekből, az

eljárásjogi által kijelölt eljárási szabályok alkalmazásával maga hasonló tényállást alkot-
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e meg, avagy nem. Ennek során csak a konstitutív folyamat eljárási szabályai kötik

(ezek ugyanis eljárásjogilag kötelezőek) de nem kötődik – nem kötődhet -- a feleknek a

tényállás értelmezése körébe tartozó jogértelmezéséhez. Ez az utóbbi ugyanis

alternatívákat tartalmazó relevancia mező, ahol a bírónak – eljárásjogilag meghatározott

szabad mérlegelési jogkörén belül – éppen a jogba kódolt értékek miatt választania,

azaz a perben eldöntendő jogkérdésre koncentrálva döntenie kell. A jog értékelő,

szelektív és normatív szabályai meghatározzák a döntési alternatívák kialakításának

releváns lehetőségét, ez az amit a bíró az ítélet indokolásában köteles a nyilvánosság elé

tárni. Az indokolásban meg kell „magyaráznia” a tényállást kialakító, és általa

alkalmazott eljárási szabályok mellett a tényállás értelmezésének alternatíváit. A

tényállás-konstrukció során felhasznált – illetve fel nem használt – elemi építőkövek

„használhatóságáról” alkotott értékelésével együtt be kell mutatnia az általa elvetett –

akár a peres felek álláspontjaként bemutatott, és ezzel a peres feleknek tulajdonított –

értelmezési – következtetési -- lehetőségeket. Gyakorlatilag ezzel az értelmezési

logikával ítéli bizonyítottnak vagy nem bizonyítottnak a felperesi keresetet, nem pedig

azzal, hogy a felperes tény-előadását a külvilág objektivitására vonatkoztatja.

A bizonyítás eredményeképpen teremtődik meg az a lehetőség, hogy bizonyos

feltételek között, előre kodifikált normatív szabályok alkalmazásával ki lehessen

mondani a megállapított tények objektív fennállását. A bírói ítélet (jogerős ítélet) az

amely objektivitást teremt, hiszen a Pp. 229. §. alapján a jogerős ítélet tényállását –

perújítást kivéve – a felek és jogutódjaik mellett mindenki köteles igaznak elfogadni. A

peres félként nem fellépő jogalanyok számára az ítéleti tényállás pedig olyan

közokiratba foglalt megállapítás, amely a Pp. 195. §. (1) bekezdése alapján „mint

közokirat teljesen bizonyítja az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát.„

A Perrendtartás a bizonyítási eljárásról a több helyen rendelkezik. Úgy látjuk, a

hatályos jog a fenomenológiai szemlélethez áll közel. A Pp. beszűkíti a bíróság

hivatalból kezdeményezetett eljárási cselekményeinek lehetőségét, de a bizonyítás

folyamatában széles körű bírói aktivitást engedélyez.

A törvény alapjaiban határozza meg a bíróság bizonyítási eljárásban követendő

rendelkezési lehetőségeit. Ennek alapján a bíróság a (saját) bizonyítást elrendelő

határozataihoz és a felek bizonyítási indítványaihoz nincs kötve, mellőzheti a bizonyítás

elrendelését, a már elrendelt bizonyítás lefolytatását (kiegészítését, megismétlését), ha

az a jogvita elbírálása szempontjából szükségtelen. Azaz visszavonhatja korábbi
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döntését, hatályon kívül helyezheti végzését, (ezek a végzések de facto pervezető

végzésnek minősülnek és nincs ellenük jogorvoslati lehetőség) ebből adódóan a

bíróságnak széles körű mérlegelési joga van a felek bizonyítási indítványairól.

A bíróságnak (bírónak) a mellőzési döntés előtt mindenképpen tudnia kell arról,

hogy mi a jogvita eldöntéséhez szükségtelen – és szükséges – bizonyítás, különben nem

tudná meghozni a mellőzési döntését. Azonban nemcsak arról kell tudnia mi a

szükségtelen - szükséges bizonyítás, hanem arról is, hogy a bizonyítási eljárás –

legalább az egyik fél oldalán – elérte a bizonyítottság (ítélethozatal) szintjét, azaz

további bizonyításra már nincs szükség. Létrejöttek tehát a bírói konstitúcióhoz

szükséges előfeltételek, függetlenül a felek által képviselt bizonyítási indítványoktól,

tényállításoktól, bizonyítási stratégiától.

A törvény által vallott szabad bizonyítás rendszere széles körű konstrukciós

lehetőséget enged a bíróságnak. Nemcsak a felek előadásától (álláspontjától) való

kötetlenségét mondja ki -- mivel a felek előadását a bíró „szabadon” (belátása szerint)

használhatja fel --, de a bíró felhasználhat minden egyéb bizonyítékot, amely a tényállás

felderítésére alkalmas.

A szabad, minden egyéb bizonyíték felhasználásában a törvényes vélelmek,

illetve a jogerős polgári bírósági ítélet húzzák meg a határt. Más hatóság határozata

illetve a fegyelmi határozat nem köti a bíróságot, hasonlóan a felek előadásához. A

széles, törvényesen biztosított szabad mérlegelési lehetőség a bírót feljogosítja arra,

hogy a saját tényállás konstrukcióját a törvényes kereteken belül szabadon – bármikor –

végrehajtsa. Arra is lehetősége van – és erről a törvény más helyen, a Pp. 199. §. –ben

rendelkezik --, hogy a szabad mérlegelési jogkörével élve olyan okirati információt

építsen be a tényállásba, amely mind közokirat, vagy mind teljesen bizonyító erejű

magánokirat tartalmaként áll rendelkezésére.

A Pp. X. fejezetében számos, a bizonyításra vonatkozó – és a bírói konstituciós

szabadságot megalapozó – normát találhatunk. Így például a tárgyalás előkészítése

során, a keresetlevél beadása után, a Pp. 124. §. 4. bek. a,) felhatalmazása alapján a

bíróság iratokat szerezhet be, ezért megkereshet más hatóságot (illetőleg bizonyos

esetekben meg kell keresnie más hatóságokat), ha az a tárgyalás előkészítése vagy az

eljárás gyorsabb lefolytatása miatt szükséges. A Pp. 124. § alapján lehetséges

intézkedésekre az eljárás folyamán bármikor sor kerülhet, ami annyit jelent a bíróság
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bizonyítási öntevékenysége – a hivatalból való bizonyítás tilalma ellenére --

meglehetősen széles körben mozoghat. A megkeresés elrendelésének egyetlen feltétele

az, hogy erre szükség van-e a bírói tényállás megalkotás szempontjából, vagy nincs.

Szabad bírói mérlegeléstől függ, elrendeli –e a bíróság az előzetes bizonyítást

(Pp. 208 – 211. §), amelynek eredményét a perben bármelyik fél – és természetesen a

bíróság -- felhasználhatja. Mivel az előzetes bizonyítás a per megindulása előtt is

lefolytatható, így a bíró törvényes lehetőséggel rendelkezik a felek peres

jogviszonyának hiányában történő tényállás-felépítésre. Ekkor sokszor sem a felperes,

sem az alperes nem fogalmazta még meg a maga, többnyire a perben releváns

tényállásként előadott állításait.

A per eldöntésével összefüggő bizonyítás rendelhető el, azaz a törvényes

kellékekkel rendelkező jogilag szabályozott eljárási folyamat (pergátló tényezők

hiánya) során kialakítandó tényállás megállapításához szükséges bizonyítás. E szabály a

tényállás megalkotásának eljárásjogi – procedurális – feltételére utal, mivel a perben a

perrendtartás előírásainak betartása kötelező. Csak a perrendtartás előírásai alapján lehet

bizonyítást elrendelni, ergo a tényállás konstitúció procedurális szabályainak betartása

törvényességi kellék.

A bizonyítást a döntéshez szükséges tények megállapítása végett rendeli el a

bíróság, ezért annak körére korlátozódik, ami hiányzik, amit a felek nem adtak elő a

perben, ami nélkülözhetetlen a bírói döntés meghozatalához. A bíróság a nem-

szükséges bizonyítást mint alternatívát elutasítja, ugyanakkor meg kell vizsgálnia: mi

kell még a döntéséhez? A szükséges / nem – szükséges alternatíva kialakítására csak

akkor képes, ha már megindult a döntés kialakítás, a tényállás-konstrukció felépítésének

útján.

A bíróság a tények bizonyítására rendel el bizonyítást. Ebből következően a

bírónak a bizonyítás elrendelése előtt előzetesen tudnia kell, vajon melyek lesznek a

perben a tény rangjára nem emelt információk, állítások -- amelyek nem tartoznak a

tények körébe --, és melyeket emel a tény rangjára. A bíró döntésével, amely arra

irányul, hogy melyik tényre, milyen bizonyítást rendel el, már kódolta az előzetes a

tényállás-konstrukciót, mivel a bizonyítandó tény kiválasztása, fogalmi szintű

meghatározása bírói mérlegelés, és előzetes vizsgálat eredménye.
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A bizonyítás elrendelésére a tény megállapítása miatt kerül sor, tehát egy olyan

gondolati szintű konstitutív összegzés miatt, amelynek eredményeképpen a bíró

véglegesen, ítéleti tényként állapít meg bizonyos összefüggésrendszereket – szemben az

előzetesen tényként felmerülő „elő-ténykonstrukciókkal”. A bizonyítás

eredményeképpen megállapításra kerülő tények esetében már nem a ténykonstrukció

feltételezéséről, vagy valószínűsítéséről van szó, hanem rögzítéséről.

A bizonyítást a tény megállapítása céljából kell elrendelni. A bíró a bizonyítás

elrendelésével, a ténykonstrukcióhoz szükségesnek ítélt autokratív döntésével túllép a

bizonyítási eljárást kontradiktórius rendszerén, mivel az ítéleti tényállás felépítése

céljából rendel el bizonyítást. Döntése bírói – formalizált -- döntés (végzés), döntéséhez

azonban – láttuk -- a bíróság nincs kötve.

A perrendtartás lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben külön bizonyítási eljárás

nélkül le lehessen zárni a jogvitákat. A bizonyítási eljárás nélküli jogvita lezárások

feltétele a Pp. 141. §. első mondatában foglaltak teljesedése, azaz ha az első tárgyaláson

lehetséges az ügy érdemi tárgyalása és a tényállás kideríthető, vagyis – tesszük hozzá –

a peranyagból felépíthető az ítéleti tényállás. Esetleg előzetes bizonyítás eredményét

használja fel a bíróság, azonban ez nem eljárásjogi, hanem tartalmi feltétel.

A perrendtartás meghatározza a bírói tényállás megalkotásának bizonyítási eljárás

lefolytatása nélküli körét, azaz azt a kört amelyre nem vonatkoznak a bizonyítási eljárás

szabályai. Utalnunk kell a Pp. 163. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre, amely

szerint e tények valóságát a bíróságnak a törvény erejénél fogva el kell fogadnia, ha

azok kételymentesek. A kételymentes tények bírói „felhasználásra” kerülhetnek úgy,

mint az ellenfél beismerése, mindkét fél egyező előadása, az egyik félnek a bírói

felhívás ellenére nem vitatott előadása. Ezek a tényfelhasználási feltételek – a

félrevezető fogalmazás ellenére – nem a valóság megismeréséből levont és a

tudományos elemzés módszereivel felülvizsgált tények, hanem a felek

valóságértelmezésének egybehangzó, esetleg nem vitatott, illetve / és a bírói

meggyőződés alapján kételymentesnek tekintett elemei. Azaz a valóságos történeti

folyamatnak a bírósági eljárásban előadott értelmezések konszenzusára alapított

megállapítások.

A bizonyítási eljárás mellőzésével feltárt – és előbb említett értelmezési

konszenzuson kívül eső -- tényállítások elfogadásáról rendelkezik a Pp. 163. §. 3.
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bekezdése, amely a köztudomású ill. hivatalos tények bírói értékeléséről szól. A pontos

szöveg szerint a bíróság ezeket a tényeket valónak fogadhatja el, tehát tényállás

megállapításának elemeként felhasználhatja, de ez a lehetőség csakis és kizárólag a

bírótól függ. Nem automatikus a „beépítési” kötelezettség, ezért a bíróság törvényesen

jár el akkor is, ha -- bár hivatalos tudomása van bizonyos tényekről, illetve ezek

köztudomásúak – mégsem építi be tényállásába a köztudomású, illetve a hivatalos

eljárásában tudomására jutott tényeket. Következik mindez a szabad bírói mérlegelés

lehetőségéből, nem árt azonban arra figyelnünk, hogy a törvény maga csak az értékelési,

felhasználási lehetőséget biztosítja, a kötelezőséget nem írja elő. E tények

felhasználásának körében a feleknek nincs meghatározó szerepe, a lehetőség bizonyítási

indítványaik nélkül is adott a bíró számára. További perjogi vitákat vethet fel az a

kérdés, vajon a fél indítványozhat-e köztudomású tény ítéleti tényállásba való

beépítését.

A perrendtartás – mintegy az elmondottak összegzéseként – a 206. §. (1)

bekezdésben nyíltan kimondja és felvállalja a bírói szabad tényállás megállapításának

kontruktivista módját. A törvény szerint „A bíróság a tényállást a felek előadásának és

a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak az egybevetése alapján állapítja

meg, a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli és meggyőződése szerint bírálja

el.” A konkrét rendelkezés összefoglalásként tartalmazza az alapelvekben rögzített

szabad bírói bizonyíték-felhasználás, bizonyíték-értékelés, -összegzés és a kötetlen

tényállás-megállapítás szabályait. A tényállás megállapítását a bíró előzetesen és

törvényesen befolyásolja, ugyanis az alkalmazandó bizonyítási eszközökhöz, a

bizonyítás módjához stb. eljárása során nincs kötve, azt a saját döntésével maga

határozza meg saját tevékenységének keretét.

A bírónak a fent vázolt szabad mérlegeléséről, tényállást alkotó tevékenységéről a

per folyamán számot kell adnia. A Pp. 221. §. szerint ugyanis „Az ítélet indokolásában

röviden elő kell adni a bíróság által megállapított tényállást, az arra vonatkozó

bizonyítékok megjelölésével, hivatkozni kell azokra a jogszabályokra, amelyeken a

bíróság ítélete alapszik. Meg kell röviden említeni azokat a körülményeket, amelyek a

bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél irányadónak vett, végül utalni kell azokra az

okokra, amelyek miatt a bíróság valamely tényt nem talált bizonyítottnak, vagy amelyek

miatt a felajánlott bizonyítást mellőzte”. Fel kell tehát fednie a felek – és a felsőbb

bíróság – előtt azokat a konstrukciós elemeket, amelyből a döntése alapjául szolgáló
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tényállást megalkotta, illetve azok a procedurális szabályokat, amelyek alapján e

konstrukció létrejött. Röviden tisztáznia kell a nyilvánosság előtt a tényállás konstrukció

megalkotásának valamennyi elemét, mind a konstrukciós szabályokat, mind azt a

viszonyt ami az ítéleti tényállás és a peres felek által megalkotott tényállások között

van. Ez a fő kérdés és nem az hogy mi történt annak idején valamikor valaha a történeti

valóságban és akkor kinek volt igaza. Ezek a kérdések ugyanis – az eljárás

szempontjából -- megválaszolhatatlanok.

Összefoglalva:

1. A ténymegállapítás a hatályos törvény szövege alapján „procedurális konstitúció”

azaz csak az a tény válik az ítéleti tényállás elemévé amit az eljárás legfontosabb

résztvevője a bíró a tényállás elemévé emel. A tényállás megállapítása a törvény

szerint a bíró feladata, aki azt a per adataiból, a felek előadásából, a törvény által

számára biztosított konstrukciós szabályok alkalmazásával felépíti.

2. A tényállás felépítését az eljárásjog normatív módon szabályozza, ezért maga a

folyamat instrumentális (jogon kívüli) értékeket szintén beépít a

ténymeghatározásba. A normatív szabályozás legfontosabb elemei a nyelv, a

rendelkezésre álló jogi - fogalmi készlet, a jogi kultúra, de nem tekinthetünk el a

nem eljárás-jogi normákba foglalt jogi értékek, valamint a jogszabályba zárt

történeti hagyományok szerepétől sem. A proceduralitás ezeken az értelmezési

tartományokon és referencia módozatokon keresztül szabja meg a releváns tények

konstrukciós folyamatát. A tények meghatározási folyamata az eljárásba ezzel

beemel társadalmi – történeti elemeket is.

3. Az adott procedurális szabályok döntik el, milyen módon, milyen elemekből kerül

kiválasztásra és felépítésre a tény maga, majd milyen tény-elemekből fogalmazódik

meg a tényállás? Az igazság és a hamisság ebben az értelemben szintén

procedurális, azaz a tényleges bírói tényállás meghatározása vagy megfelel az

eljárási szabályoknak vagy nem. A procedurális szabályok megszegése az igazság

érvénytelenítése, mindez függetlenül attól, hogy mi a lezajlott történeti

folyamatokban feltárható igazság.

4. A bíró döntése a jogvita eldöntésében végül az Igen – Nem választására

koncentrálódik. A bíró vagy – vagy között választhat, kétértékű logikát alkalmaz,
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döntési alternatívái kidolgozásához felhasználja – alkalmazza -- a perrendtartás

szabályait. A jogeset formalizálása során lépésről lépésre építi fel azt a tényállást,

amelyből az ítéletet megalapozó tényállás válik. A tényállást a bírónak létre kell

hoznia (meg kell állapítania), erre őt törvény kötelezi. Sőt a tényállás ellen – mint az

ítélet indokolása ellen -- külön fellebbezésnek van helye, azaz a tényállás-

konstrukció a fellebbezési eljárásban felülvizsgálható. A tényállás megállapításának

célja a jogi következmény levonása, ezért a kérdés a bíró számára mindig úgy

hangzik, alkalmas-e a tényállás a megállapított jogkövetkezmény levonására. A

bizonyítottság tehát ebben az értelemben nem azt jelenti, hogy a történeti valóságra

rávetítve igaz-e vagy hamis a tényállás, megfelel-e a külvilág valamikor lejátszódott

eseményeinek, hanem úgy hangzik: megalapozottan lehet-e a megállapított

tényállásra mint hivatkozási alapra jogi következményeket építeni.? Ha a jogi

következményeket rá lehet építeni az ítéleti tényállásra akkor az megalapozott, és

önmagában támadhatatlan. Egyetértünk azon jogirodalmi álláspontokkal, amelyek

szerint az ismeretelméleti igazság önmagában nem elégséges, sőt nem is szükséges a

perbeli igazsághoz. Kizárólag a perbeli hamisság – a megalapozatlanság --

kimondása az, ami megakadályozza a perbeli igazság érvényesülését. Az a hamis,

ha a konstrukciós szabályoknak ellentmondó módon születik meg egy ítélet.

5. A hatályos perrendtartás a „fenomenológiai” konstruktivizmus talaján áll.

Részletesen meghatározza a tényállás megalkotásának eljárási szabályait, biztosítja

a bíró számára a tényállás-megállapítás autonómiáját, biztosítja azt a lehetőséget,

hogy a per során a felek tényállás konstrukciójukat összemérjék, elemire bontsák, és

azt a nyilvános tárgyaláson újra összeállítsák, és – végül de nem utolsó sorban –

kijelöli a bírónak azt területet, keretet, amelyen belül a tényállás-konstrukcióját

jogszerűen végrehajthatja. Ahol problémákat látunk az a következetlenség, a

konstrukciós elv alkalmazásának néhol megingó érvényesítése.

6. Problematikusnak tekintettük a tárgyalás előkészítése során a hivatalból való

megkeresés bírói lehetőségeit, mivel azok a hivatalból való bizonyítás tilalmának

ellentmondani látszanak. Tisztázandó, és finomabb szabályozást igényel ezért a

megkeresés és a hivatalból való bizonyítás tilalmának szabályai. Amíg az okirat

kiadása iránti megkeresés (Pp.192.§) a felek kérelméhez van kötve, a tárgyalás

előkészítése során biztosított lehetőségek nem függenek a felektől, e körben csak az

eljárás gyorsítása illetve a tárgyalás hatékony előkészítése a megkeresés feltététele.
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Ez az értelmezés a kérelemhez kötöttség elvének is ellentmondani látszik. Másik

problémakör, hogy a Pp. 124. §. csak példálódzó felhatalmazást ad – a bíróság

intézkedései különösen a következők szól a törvény -- azaz a felsoroltaktól eltérő

megkeresés lehetőségét sem zárja ki. Véleményünk szerint, jóllehet a törvény a

procedurális konstrukció talaján áll, mégis minden önálló bírói cselekvési

lehetőségnél ki kellene mondani a kérelemhez kötöttség elvét, mivel ezzel az önálló

bírói cselekvések lehetőségének határait egyértelműen szabná meg. Az egyértelmű

határok kijelölése pedig fontos jogpolitikai – jogbiztonsági – alapelv.

7. Ugyancsak fontos – látszólag rendszertani – probléma a bizonyítás szabályainak

elszórtsága, a szabályoknak a törvény különböző fejezeteiben való elhelyezése.

Kétségtelen, a törvény eredeti, történetileg kialakult felépítése ma már tarthatatlan,

azonban éppen a különböző történeti szabályozási síkok egymásra épülése,

következetlen átvezetése segítette elő egy olyan, gyakran ellentmondásos helyzet

kialakulását, ahol a különböző eljárásjogi normák tartalma nem pontosan illeszkedik

egymáshoz, illetve a különböző nyelvtani megfogalmazások a koronként eltérő

jogalkotói hangsúlyok következtében ellentmondásos értelmezésre adnak

lehetőséget. Kiragadott példaként említjük, miszerint a Pp. 206. § ban biztosított

bírói mérlegelési jog majdnem szó szerint megegyezik az alapelvek körébe foglalt

és a 3. § -ban rendelt szabad bizonyítás elvével. Azonban amíg az alapelvek körében

a törvény megengedi az „egyéb bizonyíték, amely a tényállás felderítésére

alkalmas” felhasználását, addig a Pp. 206. §. a „bizonyítás eljárás során felmerült

bizonyítékok” egybevetéséről rendelkezik.
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VI. A polgári eljárásjog társadalomtörténeti kérdései.

Kutatásunk fő kérdése szerint: lehetséges-e (és ha lehetséges milyen feltételek

mellett) polgári perrendtartás és polgári eljárásjog egy olyan társadalomban, ahol a

jogot a politikai hatalom segédcsapata szerepére szorították, az uralkodó hatalom és

ideológiája a jog elhalásával, a jogintézmények megszűnésével számolt. Ezért

értelmeznünk kellett azt a paradoxont, hogy az ötvenes évek politikai, ideológiai

törekvései ellenére mégis kialakult egy, a saját történeti hagyományain felépülő

eljárásjog.

Kutatásunk a mai Polgári Perrendtartás ősének létrehozására nyúlt vissza, és az

1956 – 1957.-es un. második PP novella megalkotásával zárult. Az iratanyagból

láthatóvá vált, az eljárásjog alakulásában több szerep jutott a politikai döntéseknek,

véletlenszerű eseményeknek, máig láthatatlan titkos erőknek, mint a tudatos, racionális,

a perekre és a társadalmi folyamatokra odafigyelő szakszerűségnek. Ennek ellenére

jogilag értékelhető és jogi értékeket felmutató perrendtartás és eljárásjog született,

alakult, és újraalakult, s e terület fejlődése az egyre összetettebb, finomabb eljárásjogi

szabályok és intézmények kidolgozása felé mutatott.

A szocializmus oroszországi történetében 1917-től kezdve nem létezett polgári

perrendtartás, az első törvényi változatát 1923.-ban fogadták el. Létrehozása

társadalomtörténeti indokolatlansága mellett inkább politikai elvárásokat takart. A

polgári per, mint a piaci társadalmak konfliktus feloldásának egyik (civilizált) eszköze a

szocialista társadalmi modellben voltaképpen szükségtelen intézmény. Nem véletlenül

egyidősek a modern perrendtartások a modern kapitalizmussal, azzal a társadalommal,

ahol a társadalom és a piac autonómiával rendelkező, természetes és jogi szereplőinek

gazdasági, szervezeti magatartását a magánjog szabályozza. Csak létező vagyonjogi

igényt érvényesíthetnek az eljárásjog által perindításra feljogosított személyek

(szervezetek, cégek, egyesületek stb.) pártatlan szervezet (bíróság) előtt. A modern

perjog természetesen nemcsak vagyonjogi viták elintézésére szerveződött, azonban a

klasszikus per a “per mint olyan” szorosan kötődik a magánjog által biztosított vagyoni

igények érvényesítéséhez.

A „klasszikus per” társadalmi előfeltételei hiányoztak az ötvenes években. A

„klasszikus” magánjogi szereplőket (pl. kisárutermelők) csekély számban, a gazdaság és

a társadalom perifériájára szorítva találhatunk, de őket mint ellenséges osztályt kizárták
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társadalmi érdekeik jogi úton való érvényesítéséből. A gazdaságban domináltak az

állami vállalatok, mellettük, mint a szocialista tulajdonforma alacsonyabb rendű

alakzatai, termelőszövetkezetek működtek. Az állami vállalatok egymás közötti vagyoni

jellegű konfliktusai (ami egyébként a kor gazdasági rendszerében fogalmilag kizárt), a

döntőbizottságok elé kerültek, ahol a döntőbizottsági eljárásra vonatkozó szabályok

szerint, és nem a polgári per normái alapján intézték el ezen ügyeket. Néhány peres

esetben az állami vállalatok alperesek, felperesek voltak, ám ezek az ügyek nem

tartoznak a gazdaság fő sodorvonalát jelző érdekkonfliktusok közé. (Pl. a vállalatok

bérbe adtak helyiségeket dolgozóiknak, s ebből kerekedett jogvita.) A bíróságok előtt

nagy számban jelentkező családjogi perek, a házassági bontóeljárások, gondnokság alá

helyezési perek, a modern perjog társadalom szabályozó szerepének magyarországi

érvényesülését jelezték, azzal a különbséggel, hogy ezek az eljárások a szocialista

politikai ideológiával átitatott életmódot és értékrendszert akarták rákényszeríteni a

társadalom érintett tagjaira.

A Perrendtartás tehát a szó jogi, szociológiai, történeti értelmében perek nélkül

létezett. Nem tagadható, indultak peres eljárások, keresetlevelet nyújtottak be, tárgyalást

nyitottak meg, ítéletet hoztak, ami ellen az arra jogosultak perorvoslattal éltek.

Működött egy perrendtartás, a peres intézmények szereplői felléptek a tárgyalótermek

színpadára, a bíróságok házasságokat bontottak fel és gondnokság alá helyeztek

embereket. Szükség volt perrendtartásra, mivel szükség volt a formálisan korrekt jogi

normák szabályozására. Még akkor is szükséges volt, ha a társadalom felé a jog

elhalásának tézisét sugározták, és a politikai rend cselekvői minden pillanatban átlépték

a jog előírásait. A napi joggyakorlat mindettől függetlenül igényt tartott a polgári per

legitim szabályaira, még akkor is, ha azok logikai és szerkezet inkonzisztenciák,

törések, dogmatikai ellentmondások, politikai törekvések, ideológiai elvárások mentén

formálódtak.

A Perrendtartás sajátos történelmi időszakban született. A magyar

társadalomtudományok gondos elemzéseit megismételni nem kívánva a kor gyors

változásaira, ezzel együtt a jogalkotás élesen kanyargó ösvényeire hívjuk fel a

figyelmet. Az 1952. évi III. törvényt alig egy évvel hatályba lépése után módosították,

majd két év múlva újra nekiláttak a szöveg átdolgozásának. Történetileg az 1952.-es

törvényszöveg nem tűnik hosszú életűnek. Úgy lehet fogalmazni, talán egy pillanatnyi

állapotot 1951 – 52 fordulójának politikai, jogi, társadalmi történetét képezi le. Erre utal
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a törvény megalkotása előtti előkészítő munka, ugyanis az 1952-ben elfogadott törvény

véglegesített szövegét több – egymással konkuráló -- változat előzte meg. Az

előkészítés lehetőségeket lényegében az MDP Politikai Bizottságának 1952 februári

ülése zárta rövidre, kialakítva a közzétett szöveget. Ám a törvény mögötti társadalmi

erőtér gyorsan változott, s ennek köszöntetően a Perrendtartás hatályba lépése után alig

egy évvel egy új szerkezetű és más koncepciót hordozó perrendtartás jelent meg a

hivatalos lapban.

Az 1953.-ban hatályba lépett szöveg megalkotói előtt ott lebegett a magyar

jogalkotás nagy példája az 1911. évi I. Tvc. néven elfogadott, és megalkotójáról

elnevezett “Plósz-féle Perrendtartás”. A polgári eljárásjog tudománya feltárta az 1911.-

es és az 1952.-es perrendtartások kapcsolatát, s megállapította, az új törvény számos

perjogi megoldása a magyarországi tradíciókra épült. A hagyományok azonban –

kutatásaink szerint – nem a peres eljárások fő sodorvonalában, a perszabályok

konceptuális alapjaiban éltek tovább, e szerkezeti pontokon a szocialistának elnevezett

perjogi megoldások domináltak. Akár a perindítás előfeltételeit vesszük vizsgálat alá,

akár a bírósági eljárás célját nézzük, akár a rendelkező percselekmények szabályait

elemezzük, összefoglalóan megállapítható: a szocialista – szovjet -- jogi megoldások

uralták Perrendtartásunkat. Pedig – a már idézett Politikai Bizottsági döntésig – léteztek

alternatívák, a jogalkotást előkészítő minisztérium első javaslatai számos ponton (a

törvény szerkezetében, peres intézmények szabályaiban és konkrét megoldásokban)

alapvetően eltértek a hatályba lépett szövegtől. E javaslatok az ügyészi perindítást és az

ügyész polgári peres szerepvállalását nem ismerték, és megtartották volna – mind a mai

napig negatív felhangot kiváltó -- eskü intézményét. Részletesen kimutattuk: akár a

javaslatok egészét, akár részeit tekintjük, voltak normatív alternatívái az elfogadott

törvénynek, s ezen alternatívák éppúgy (ki)szolgálták volna a törvényalkotást körbefogó

ideológiai elvárásokat, mint tette azt a kihirdetésre került törvény maga.

1953 – 1954 a változások kora. Ma már – ötven évvel az események után –

egybefut előttünk a kor, így talán minden korabeli eseményt a két év múlva

bekövetkező forradalom szemszögéből látunk. Pedig e két – három év a visszalépések

és a felerősödő szovjet mintakövetés időszaka, s mindezt jól példázza a magyar

igazságügy szervezeti átalakítása, a területi bíráskodás bevezetési kísérlete. A

szakirodalom a mai napig nem tárta fel részletesen e szervezeti változásokat, kutatásunk

dokumentumok, és korabeli írások elemzésével mutatta be a drámai fejleményeket. A
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változások lényegében megszüntették a külön büntető és polgári ítélkezést, egy bíró

(vagy megyei szinten tanács) – a terület bírája – járt el polgári és büntető ügyekben

egyaránt. A kísérlet kudarca hamar belátható volt, a jogalkotás 1954.-ben megszüntette

a területi bíráskodást akkor, amikor rögzítette: a megyei bíróságok polgári és büntető

ügyszakban ítélkeznek.

A területi bíráskodást élénk tudományos eszmecsere és publikációs tevékenység

kísérte. A területi bíráskodás igazi elmélete -- a törvénykezési szervezeti jog

koncepciója – minden törekvése ellenére soha nem jutott kizárólagos elméleti

pozícióhoz, így a polgári eljárásjog problémáinak tudományos feltárása egy sajátos – a

magyar és az európai jogtudomány klasszikus -- fogalomrendszerének keretein belül

maradhatott.

Az éledező eljárásjog tudománya 1953 végén, 1954 elején számos kritikát

fogalmazott meg a Perrendtartással szemben. Két markáns tanulmány érdemel

figyelmet, az egyik erőteljesebben a szovjet minta követésére ösztönzött (Névai), a

másik a joggyakorlat felöl érkező kritikákat gyűjtötte egybe. A szakirodalmi jelzések

mögött azonban egy lényeges, és nap mint nap felvetődő probléma állt: megfelel-e a PP

annak a követelménynek, amit vele szemben 1952.-ben a politika és a joggyakorlat

megfogalmazott. Azaz hatékonyan, a peres eljárások gyors elintézésével a nép

igazságszolgáltatásba történt bevonásával (népi ülnökök), az igazság kiderítésével el

tudja-e látni a neki szánt feladatokat? A statisztikák nem erről tanúskodtak. A perek

száma emelkedett, az elintézési határidő nőtt, az intézményi feltételek átalakultak. Így a

politikai hatalom elvárásai lényegesen módosultak, más szervezetek – ügyészség és

bíróság – jogosítványait törvényei előírásokba foglalták. Az ügyészség széles körű

lehetőséget kapott a polgári bíróságok munkája feletti ellenőrzésre, a bíróságokat

kötötte a bírói törvény eljárási rendje.

A polgári peres eljárások területén működő más (szocialista) intézmények

működése sem felelt meg a korábbi sémáknak, elvárásoknak. A népi ülnökök bírósági

ítélkezésbe történő bevezetése önmagában számos konfliktust okozott, s kiderült a népi

ülnökök a bírák munkájának politikai ellenőrzése mellett alkalmasnak bizonyultak az

igazságügyi politika – és tágabban a kommunista ideológiai – korabeli médiumának

szerepére.
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1954-ben új problémák jelentek meg a jogalkotás előtt. A Nagy Imre kormány

reformprogramja megnyitotta a börtönök kapuit, véget vetett a kitelepítések

gyakorlatának, s az új mezőgazdasági politika teret engedett a szövetkezetek mellett

visszaalakuló parasztgazdaságoknak. A nyílt és brutális terror felengedésével a

represszióval sújtott csoportok polgári jogi igényeket (kártérítés, ingatlan visszaadása)

igyekeztek a bíróságok előtt érvényesíteni, a magukra találó állami szolgáltató szervek

pedig beperelték az MDP helyi szerveit amennyiben azok nem fizették ki számláikat.

Az új problémák nyilvánvalóvá tették: a bíróságok ítélkezési gyakorlata nem felel meg

a törvényesség követelményének, alapvető kérdésekben nyoma sincs az egységes bírói

gyakorlatnak.

A társadalom, a jog és az igazságszolgáltatás élesedő konfliktusaira az 1954.-es

PP novella nem tudott megfelelő választ adni. A novelláris változások egésze, elve,

logikája nem következett a megelőző másfél év vitáiból, bírói, szakírói álláspontokból.

A rövid idő alatt elkészített novella markánsan és következetesen képviselte a

centralizmust, és határozottan leépítette az eredeti törvény számos – a magánfelekre

kedvező – perintézményét. A máig ismeretlen előkészítők – úgy tűnik -- határozott

elképzeléssel rendelkeztek, amelyek egy külső, politikai térből importálódtak a

módosítást technikailag jegyző minisztériumi apparátus szövegeibe. Az 1953 – 1954

során napfényre került társadalmi problémák, feszültségek -- hiába jelentek meg a

módosítás előzményirataiban – nem csapódtak le a kész törvényszövegben. Úgy tűnik a

centralizáltság, az etatizmus, az erőteljesebb szovjet modell követésének ideológiája és

kísérlete maga volt a válasz a korabeli magyar társadalom egyre égetőbb – gyakran a

bírói tárgyalótermekben lecsapódó -- konfliktusaira. Rossz válasz volt és ezt nem csak

az 1956-os forradalom, hanem az 1956-ban megkezdett, majd 1957-re befejezett

második novella előkészítése és elfogadása tanúsítja.

Kutatásunk jelentős részét az 1957 – 1958 –as módosítás iratanyaga tette ki. A

módosítást megelőző időszak tudományos vitáktól hangos, mivel az 1954.-es Novella

szakmai viták sorozatát indította el, és ezek az eszmecserék 1958 -ig -- a második

novella hatályba lépéséig -- folytatódtak. A cikkek nemcsak a polgári perrendtartás

dogmatikai, vagy elméleti kérdéseit boncolgatták a nyilvánosság előtt, hanem számos

esetben szorosan kapcsolódtak a zárt körben folyó törvénymódosítás előkészítő

munkálataihoz.
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A legfontosabb vita az 1954-es módosítással bevezetett kasszációs – revíziós

fellebbviteli rendszer körül folyt. A különböző álláspontok egy 1955-ös ankéton csaptak

össze, ahol leegyszerűsítve két tábor alakult ki: az egyik elvetette, a másik helyeselte a

kasszációs-revíziós fellebbviteli rendszert. Azok, akik elvetették a kasszációs – revíziós

rendszert szerették volna visszaállítani az 1952.-évi Perrendtartás reformatórikus

fellebbezési rendszerét. A kasszációs – revíziós rendszert helyeslő álláspontok (főleg a

büntető-eljárásjog művelői) viszont szerettek volna lazítani a szabályozás merevségén,

így támogató véleményük nem zárta ki a változtatások lehetőségét. A vita egészen 1957

–ig tartott, ekkor – egyetlen nyilvánosságra hozott kérdésként – a törvény

előkészítőinek vitacikke felfedte a változások irányát: a kasszációs rendszer romjaira

épülő új fellebbviteli rendszer szabályainak bevezetését.

1954 – 1956 között azonban véget ért a perjogi gondolkodás (szovjet) sablonokba

szorítása, a tanulmányok szerzői elméleti merítésükben, gondolataik irányában

eltérhettek az addig kötelező – és sekélyes – szocialista “perjog tudománytól”. Akadtak,

akik a „régi szellemben”, a megszokott ideológiai érvekkel fejtettek ki eljárásjogi

problémákat, ám megjelentek a különböző szakma műhelyek, a sokszínű múlttal és

különböző hagyományrendszerrel működő iskolaszerű képződmények. (ELTE Polgári

Eljárásjogi tanszéke, vagy az MTA Jogtudományi Intézete) Ennek ellenére iskolákról

nem beszélhetünk, mert hiányzott a szellemi életben szokásos homogenitás, ám egy -

egy oktató vagy kutatóhely képviselőinek gondolkodása, műveltsége,

problémaérzékenysége egyértelműen eltért a gyakorlati szakemberek mentalitásától. A

PP reformmunkálataiban e különbségek kimutathatóak, sőt kijelentjük, az 1956 – 57-es

módosításokat befolyásoló egyik jelentős csoport a tudományos kutatók, egyetemi

oktatók csoportja volt. Nem hallgathatjuk el a magasan felkészült „gyakorlati

szakemberek” közreműködését, hiszen a kutatásunk során felidézett szerzők közül

néhányan az Igazságügyi Minisztériumban dolgoztak.

A második novella születésének szervezeti hátterét hosszú, majdnem két év

munkálatai alkották. Igaz, „közbejött egy forradalom”, ám a Perrendtartás reformja e

forró napokon is változatlan hevességgel folytatódott. Az előkészítő munkálatok két

szakaszra bonthatóak, az első szakasz 1956 decemberéig tartott, a második 1957

februárjában kezdődött. A két szakasz közötti legfontosabb különbség a törvény-

előkészítés társadalom technikájának gyakorlata volt. 1957.–ben a munkálatokat lassító,

de a törvény későbbi elfogadottságát jelentősen megnövelő rendszer működött. A
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törvény előkészítői „bekérték” a különböző igazságszolgáltatási szervezetek, jogászi

szakmai csoportok véleményét, majd e javaslatokat bedolgozva alakították ki a végleges

szöveget. Az 1957 –ben elkezdődött új módosítási szakasz csírájában tartalmazta a

későbbi „szocialista korporativizmus” jegyeit akkor, amikor a szervezeti demokrácia

rendjében érvényesítette – különösebb ideológiai argumentációk nélkül – a központi

politikai akaratot.

A PP második novellája ismét új törvényt hozott létre. A fellebbviteli rendszeren

kívül lényeges eljárási szabályokat változattak meg, nemegyszer a társadalom számára

jelentős liberalizációt érvényesítettek. Ezek közé tartozott a házassági bontó perek

újraszabályozása, az ügyészi szerepvállalás szűkebb keretek közé szorítása. Mivel

hosszú évekig nem került sor újabb átfogó módosításokra, okunk van feltételezni, a

második novellával kiépített perjog ellátta az 1968 –as reformok előtti Magyarország

gazdasági – társadalmi konfliktusszabályozásának feladatát.

A kutatás háttéranyagát az Országos Levéltár archívuma szolgáltatta.

Megtaláltuk a Perrendtartás 1952.-évi születésének, az első (1954-es) nagyobb

változtatás, és az 1956 – 57.-es második lényeges átdolgozás iratait, jóllehet nem teljes

terjedelemben. A legnagyobb iratanyag az 1957-es módosításról állt rendelkezésünkre.

A levéltári iratok mellett feldolgoztuk a kor szakirodalmát, a bírósági hétköznapokról

készült beszámolókat, és elemeztük a statisztika adatait. Számos kapcsolódó téma a

jövőre maradt – pl. a jogi oktatás története, vagy a magyar perjogi gondolkodás történeti

rekonstrukciója.

A levéltári iratokat és a jogalkotás folyamatát elemezve történeti módszerünk

elsősorban a történeti megértésre koncentrált. Átgondoltuk a lehetséges kutatási

szemléletmódokat, így a történettudomány „nagy módszertanait”. Mi a magunk részéről

a történeti összefüggéseket a kor ok – okozati rendszerét kívántuk bemutatni.

Kutatásunk nem volt elég a peres konfliktusok korabeli aktáinak elemzésére – ha

valahol megvannak ezek az akták – és a jövőre maradt a kor szereplőinek mélyinterjús

faggatása. A történeti elemzéseket -- elhatározásunk szerint -- további kutatásokban

folytatjuk.
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