
A SZERZŐ: 
DR. BEKE-MARTOS JUDIT   

AZ MTA-ELTE        
JOGTÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT 

TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSA  
JUDIT.BEKE-MARTOS@RUB.DE 

              
2022. március 7. 

Az Amerikai Egyesült 
Államok alkotmányának 
harmadik cikkelyének első 
szakasza egy Legfelsőbb 
Bíróság, és a Kongresszus által 
időről-időre létrehozandó 
alacsonyabb szintű bíróságok 
kezébe helyezi az igazságszol-
gáltatást a szövetség, az Unió 
szintjén.1 A legelső Kong-
resszus első ülésszakában 
elfogadott 1789-es bírósági 
törvény (Judiciary Act of 1789), 
létrehozta „az Egyesült Álla-
mok igazságszolgáltatási 
bíróságait”. Az első elnök, 
George Washington 1789. 
szeptember 24-én írta alá ezt a 
jogszabályt, mely a mai napig 
az amerikai szövetségi bírósági 
rendszer alapját képezi és 
vázát adja.2  

2022. január 26-án az USA 
Legfelsőbb Bíróságának 
legidősebb tagja, a 83 éves 
Stephen Breyer bejelentette, 
hogy a folyamatban lévő 
ülésszak végén nyugdíjba 
megy. Ezzel felszabadul egy 
hely az amerikai igazságszol-
gáltatás legfelsőbb szerveként 
működő, kilenc tagot számláló 
grémiumban.3 Az Alkotmány-
nak megfelelően a Legfelsőbb 
Bíróság tagjait a szenátus ja-
vaslatára és beleegyezésével 
az Egyesült Államok elnöke 
nevezi ki. Szintén az Alkotmány 
értelmében a Legfelsőbb 
Bírósági bírák hivatali ideje „jó 
magaviseletükig”, azaz élet-
hosszig vagy visszavonulásukig 
tart. Ilyen módon csak akkor jut 
lehetősége egy amerikai 
elnöknek új bírót kinevezni, ha 
egy másik bíró meghal vagy 
visszavonul.  
  
A bíróság politikai egyensú-
lyáról sok szó esett az elmúlt 
években, miután Antonin 
Scalia 2015-ös halálát követő-
en a republikánus szenátusi 
többség még Obama elnök-
sége alatt szabotálta az akkori 
elnök jelöltjének – a jelenlegi 
igazságügyminiszternek –, 
Merrick Garlandnek a meg-
hallgatását, így az ő kineve-
zésére nem került sor. Helyette 
a republikánus Donald Trump 
nevezhette ki saját jelöltjét, 
Brett Kavanaugh-t. Scalia halá-
lakor a bíróság demokrata-
republikánus egyensúlya 5-4 
volt, így azzal, hogy a demok-
rata Obama helyett a republi-
kánus Trump tölthette be 
Scalia megüresedett helyét, az 
egyensúly nem mozdult el. 
2018-ban a szintén repub-
likánus elnök által kinevezett 
bár meglehetősen liberális 
Anthony Kennedy vonult visz-
sza, így Trumpnak lehetősége 

nyílt második jelöltjét, Neil 
Gorsuch-ot is kinevezni. Még 
ezzel sem mozdult el az egyen-
súly, hiszen republikánus tagot 
republikánus tag váltott, még 
akkor is, ha Gorsuch egy 
rendkívül konzervatív bírónak 
tekinthető Kennedy liberaliz-
musával szemben. Az egyen-
súly ott borult fel, hogy 2020 
szeptemberében meghalt a 
demokrata Bill Clinton által 
kinevezett Ruth Bader Gins-
burg és Trump az ő helyét 
villámgyors szenátusi eljárással 
töltötte be, egy konzervatív 
republikánus bírónő, Amy 
Coney Barrett személyében. 
Így a bíróság jelenlegi mérlege 
6-3 a republikánusok javára. A 
most nyugdíjba készülő 
Stephen Breyert a demokrata 
Bill Clinton nevezte ki 1994-
ben, így ha helyét egy 
demokrata jelölt tölti be, a 6-3-
as egyensúly megmaradhat.   
  
Amikor egy hely megürese-
dik a Legfelsőbb Bíróságon, 
az elnök jogi tanácsadói 
összeállítanak egy listát a 
lehetséges jelöltekkel. Amint 
az elnök meghozza döntését, a 
kiválasztott jelöltet bemutatják 
a nyilvánosságnak. Ezután 
következnek az informális 
kongresszusi látogatások, 
majd a formális meghallga-
tások a Szenátus igazságszol-
gáltatási tanácsa előtt. Ez egy 
22 tagú grémium, ahol egyen-
lő arányban ülnek demokrata 
és republikánus szenátorok, 
így pillanatnyilag 11-11 fő.4 A 
meghallgatások végeztével a 
Szenátus plénuma dönt, hogy 
egyetért-e a jelölt kinevezé-
sével vagy sem. Egyszerű 
többség elegendő a kinevezés 
támogatásához, így a jelenlegi 
szenátus 50-50-es szavazat-
egyenlőség esetén, az alelnök-
nő döntő szavazatával engedé-

ÚJ JELÖLT AZ USA LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGÁNAK 
TAGJAI KÖZÉ
BEKE-MARTOS JUDIT

 JOG.
történet

A z  M T A – E L T E  J o g t ö r t é n e t i  
K u t a t ó c s o p o r t  ( E L K H )  b l o g j a



lyezheti az elnök jelöltjének 
kinevezését. 
  
Joe Biden jelöltje, a 2022. 
február 25-én tett bejelenté-
sének megfelelően Ketanji 
Brown Jackson. Biden ezzel 
egy kampányígéretet teljesít, 
hiszen még elnöki kampánya 
alatt megígérte, hogy fekete 
nőt fog jelölni a Legfelsőbb 
Bíróság megüresedő székébe. 
Teszi mindezt saját bevallása 
szerint azért, hogy a bíróság 
hűen tükrözhesse az amerikai 
társadalmat.5 Ha sikerrel jár a 
Szenátusban és Biden elnök 
kinevezi, Jackson lenne a 
Legfelsőbb Bíróság 116. bíró-
sági tagja, azonban a fekete 
bírónők sorában az első, míg a 
női bírák között a hatodik és 
csupán a harmadik fekete bíró. 
  
Ki is Ketanji Brown Jackson? 
Az 51 éves bírónő példás 
karriert tudhat maga mögött. 
Washington D.C.-ben született, 
de Miamiban, Florida állam-
ban nőtt föl. Szülei iskolai 
tanárok voltak, majd később 
édesapja jogászként végzett 
és dolgozott. Sikeres érett-
ségijét követően a Harvard 
Egyetemen szerzett Bachelor 
of Arts, majd később a Jogi 
Karon jogi diplomát. Az egye-
tem után először Massachu-
setts állam szövetségi elsőfokú 
kerületi bíróságán, majd a 
szövetségi fellebbviteli, ún. 
első területi bíróságon dolgo-
zott fogalmazóként. Utóbbi 
helyileg szintén Bostonban 
van, de öt állam kerületi bíró-
ságairól (Maine, Massachu-
setts, New Hampshire, Puerto 
Rico és Rhode Island) érkeznek 
oda a fellebbezések. Egy évig 
dolgozott egy ügyvédi irodá-
ban Washington D.C.-ben, 
majd a most nyugdíjba vonuló 
Stephen Breyer fogalmazója 

volt egy éven keresztül a Leg-
felsőbb Bíróságon. Ezt követő-
en ismét ügyvédként tevékeny-
kedett Bostonban, majd 2003-
tól két évig az Egyesült Állam-
ok ítéleti bizottságának6 volt 
jogi képviselője – később pe-
dig a grémium rendes tagja 
2010 és 2014 között. 2005 és 
2007 között kirendelt védő-
ügyvédként dolgozott a szö-
vetségi bíróságok, elsősorban 
a fővárosban működő szövet-
ségi fellebbviteli bíróság előtt. 
2007 és 2010 között fellebb-
viteli ügyekre specializálódó 
ügyvédként tevékenykedett 
egy fővárosi ügyvédi 
irodában.7 
  
Ketanji Brown Jacksont elő-
ször Barack Obama elnök 
jelölte szövetségi bírónak a 
fővárosi kerületi bíróságra. 
Kinevezését 2013 márciusában 
vehette át, tevékenységét 
májusban kezdte meg. A nyolc 
éves bírói működése során 
több mint 500 ítéletet hozott. 
2021 tavaszán Joe Biden őt 
jelölte az igazságügy-miniszteri 
poszt miatt a bírói talárt feladó 
Merrick Garland utódjának a 
fővárosi fellebbviteli bíróságra. 
Kinevezését 2021 júniusában 
vehette át. A kontextus kedvé-
ért fontosnak tartom kiemelni, 
hogy ez a fővárosi szövetségi 
fellebbviteli bíróság, a U.S. 
Court of Appeals for the D.C. 
Circuit a Legfelsőbb Bíróság 
nemhivatalos előszobája, így 
nem túl meglepő, hogy Biden 
elnök Jackson bírónőt jelölte 
most a megüresedő Legfel-
sőbb Bírósági székbe. Szená-
tusi meghallgatása március 21-
én kezdődik majd. A demokra-
ták remélik, hogy a jelenlegi 
ülésszak április 11-én esedé-
kes zárása előtt szavazásra 
bocsáthatják a bírónő kineve-
zését.8  

Jeffrey Toobin, a CNN televí-
ziós csatorna fő jogi elem-
zője, illetve a The New Yorker 
magazin jogi tudósítója és az 
USA Legfelsőbb Bíróságának 
megfigyelője – így pl. a The 
Nine9 c. könyv szerzője – úgy 
fogalmazott, hogy Jackson 
bírónőt „Legfelsőbb Bírósági 
csillagporral hintették” már 
egész fiatal korában.10 A jelölt 
önéletrajzát látva ez valóban 
igaz, hiszen az első naptól 
kezdve a szövetségi szinten 
tevékenykedett és kapcsolatát 
a fővárossal és a fővárosi 
szervekkel mindig csak rövid 
időre szakította meg. Szenátusi 
meghallgatása és a kinevezé-
sét támogató szavazás ezzel 
együtt sem lesz egyszerű a 
demokratáknak, hiszen az 
előre bejelentett „fekete 
nőnek” most kell bizonyítania, 
hogy a joghoz és a bírói 
tevékenységhez is ért annyira, 
amennyire azt a Legfelsőbb 
Bíróság bíráitól elvárják. Ez egy 
rendkívül átpolitizált folyamat 
és jogászként csak bízni 
tudunk abban, hogy az alapító 
atyák elképzelése, amely 
szerint a politikai kinevezést 
követően a bíró csupán a 
jognak köteles engedelmes-
kedni, 2022-ben, az első 
Legfelsőbb Bírósági ülésszak 
után 233 évvel is érvényesülni 
fog.  
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