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Egyéb közlemények

Pályázati felhívás az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírói posztjának betöltésére
Magyarország Kormánya pályázatot hirdet az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) 2017. február
1-jén megnyíló magyar bírói posztjának betöltésére. A Bíróság bíráit az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése választja,
a részes államok által előterjesztett, három jelöltet tartalmazó listából.
A jelöltek az Európa Tanács elvárásainak megfelelően nemzeti szinten egy szakmai bizottság segítségével a pályázatok
elbírálását követően kerülnek kiválasztásra. A jelöltek személyével kapcsolatban az Európa Tanács keretei között egy
tanácsadó testület állást foglal, majd ezt követően a Parlamenti Közgyűlés szakbizottsága meghallgatja őket.
A bírói poszt betöltésére kiírt pályázat benyújtásának feltételei:
– magyar állampolgárság,
– erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet,
– okirattal igazolt jogi egyetemi végzettség.
A jelöltekkel kapcsolatos további elvárásokat az emberi jogokról és alapvető szabadságokról szóló európai Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) 21–23. cikkei, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1646 (2009), 1649 (2004) és
módosított 1366 (2004) számú határozatai, illetve a Miniszteri Bizottság (2012) 40. számú iránymutatása tartalmazzák.
Az Egyezmény 21. cikke értelmében a bíráknak a legmagasabb erkölcsiséggel kell rendelkezniük, és magas bírói
hivatal betöltéséhez szükséges képesítéssel kell bírniuk, vagy elismert szakértelemmel bíró jogásznak kell lenniük.
Az Egyezmény 23. cikke értelmében a – kilenc esztendőre választott – bírák 70. életévük betöltéséig maradhatnak
tisztségükben, és a jelölteknek – az Európa Tanács elvárásainak megfelelően – képeseknek kell lenniük legalább
hivatali idejük felét kitölteni, ezért a bírói tisztség betöltésére kiírt pályázatot csak az 1951. augusztus 1-jén vagy azt
követően születettek nyújthatják be.
A jelöltekkel szembeni elvárás mind a strasbourgi ítélkezési gyakorlat elmélyült ismerete, mind a magas szintű angol,
illetve francia nyelvtudás (egyikből aktív, a másikból legalább passzív nyelvismeretre van szükség).
A bírák hivatali idejük alatt nem vállalhatnak olyan tevékenységet, amely összeférhetetlen a függetlenségükkel és
pártatlanságukkal vagy egy teljes munkaidőt igénylő tisztség betöltésének követelményeivel.
A bíráknak – a tisztség ellátásának ideje alatt – állandó strasbourgi lakhellyel kell rendelkezniük.
A kiválasztás során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik
– mind a magyar, mind a nemzetközi jogrendszert (különösen az emberi jogok nemzetközi védelmét) kellő
mélységben ismerik,
– az Európa Tanács mindkét hivatalos nyelvéből magas szintű nyelvtudással rendelkeznek,
– bírói/jogalkalmazói tapasztalatokkal rendelkeznek.
A jelölés során Magyarország Kormánya figyelemmel lesz arra az Európa tanácsi ajánlásra, hogy a jelöltek között
mindkét nem képviselői szerepeljenek.
A http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVFR.doc, illetve
a http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVEN.doc webhelyeken található minták alapján magyar
nyelven elkészített pályázatokat motivációs levél kíséretében 2016. szeptember 27-ig kell megküldeni elektronikus
formában a miniszter@im.gov.hu email címre.
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