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• LJ Briggs jelentése
• Refomprogram folyamatban
• elmélet és gyakorlati megvalósítás 

• folyamatok digitalizációja vagy 
digitális új megoldások

• igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
újragondolása

• autoritás vagy szolgáltató jelleg

• LJ Woolf reform
• LJ Jackson reform
• eredmények



Reformtörekvések

Acces to Justice?

Woolf reform
(1999)

• igazságos eljárás arányos költségen
• LASPO

• jogsegély szűkítése

Jackson reform
(2012)

• CPR
• perköltség csökkentése

túlzott mértékű perköltség01 02



A reformok eredménye
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„Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés a 
hétköznapi emberek számára”

Államilag finanszírozott polgári ügyek

83%
igazságszolgáltatási rendszer nem hozzáférhető a 
társadalom minden tagja számára

87%
vagyon fontosabb szempont abban a kérdésben, hogy
hozzáférhetünk-e az igazságszolgáltatáshoz, mint korábban



Igazságszolgáltatás 
privatizációja?

egyenlőtlenség az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésben 

lassabb és drágább 
ügyvitel

Személyesen eljáró felek korlátai a 
peres eljárásban

A reformok eredménye



Időrend

Papír elhagyása és digitalizáció melletti elköteleződés

2014. március Reformfolyamat megindulása

2014. április Online Vitarendezési Tanácsadó Csoport

2015. február „Online vitarendezés az alacsonyabb pertárgyértékű polgári
ügyekben”

2015. július LJ Briggs megbízása

2015. december LJ Briggs közbenső jelentése

2016. február Online Vitarendezés Tanácsadó Csoport válaszirata

2016. július Lord Briggs végleges jelentése a polgári bíróságok
felépítéséről

2016. szeptember „Az igazságszolgáltatási rendszerünk átalakítása”



Online Vitarendezési
Tanácsadó Csoport jelentése

• online vitarendezésben rejlő lehetőségek és korlátok?
• már létező online vitarendezési formák?
• kezdeti költséghaszon-elemzés

Feladatai Tagjai

• Professor Richard Susskind (Chair), IT Adviser to the Lord 
Chief Justice

• Mick Collins, Ministry of Justice
• Dr Pablo Cortés, University of Leicester
• Adrian Dally, Financial Ombudsman Service
• Andrea Dowsett, Assistant Secretary to the Civil Justice

Council
• Peter Farr, Secretary to the Civil Justice Council
• Paul Harris (Observer), HM Courts and Tribunals Service
• Professor Julia Hörnle, Queen Mary University of London
• Matthew Lavy, Barrister, 4 Pump Court
• Nick Mawhinney, Department for Business, Innovation & 

Skills
• Dr Sue Prince, University of Exeter
• Graham Ross, mediator, consultant in technology & dispute

resolution
• Beth Silver, Barclays Bank (and CJC member)
• Roger Smith, researcher, writer, and solicitor
• Tim Wallis, mediator and solicitor
• William Wood QC, barrister, Brick Court (and CJC member)

Az online vitarendezés (ODR) olyan vitarendezési technikák 
összessége, amelyek információs és kommunikációs 
technológiát használnak az információfeldolgozás 
automatizálására és felgyorsítására, valamint a távolságok 
távoli kommunikációval történő leküzdésére.

folyamatok digitalizációja vagy új megoldások digitalizációval?



HM Online Court (HMOC)

Jogvita kordában tartása
Online „könnyítés”
Vizsgálódó jelleg

Második szint

Jogvita rendezése
Online bírók

Kontradiktórius jelleg

Harmadik szint

Jogvita megelőzése, elkerülése
Online tájékozódás

Informális jelleg

Első szint



hibrid rendszer?

2014. március Reformfolyamat megindulása

2014. április Online Vitarendezési Tanácsadó Csoport

2015. február „Online vitarendezés az alacsonyabb pertárgyértékű polgári
ügyekben”

2015. július LJ Briggs megbízása

2015. december LJ Briggs közbenső jelentése

2016. február Online Vitarendezés Tanácsadó Csoport válaszirata

2016. július Lord Briggs végleges jelentése a polgári bíróságok felépítéséről

2016. szeptember „Az igazságszolgáltatási rendszerünk átalakítása”

igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés?

online bíróság szintjeinek 
fokozatos kiépítése?



Reformprogram folyamatban

2016. szeptember: a lordkancellár, Anglia és Wales Bíróságainak elnöke és a Közigazgatási Döntőbíróságok 
elnöke közös nyilatkozata: „Az igazságszolgáltatási rendszerünk átalakítása”

igazságosság arányosság hozzáférhetőség

2016-2023

• Crime projects 

• Civil, family and 

tribunals projects

• cross-cutting projects 

and services projects 

• completed or 

suspended projects 



Kis értékű követelések

Money Claims Online



Civil Money Claims Online projekt

Kis értékű követelések

https://www.moneyclaims.service.gov.uk/eligibility

https://www.moneyclaims.service.gov.uk/eligibility


Összegzés

• Online bíróság csak elméletben, fogalmak összemosódása
• Eljárások digitális fejlesztése és nem új eljárás a digitalizációval
• Túl sok?
• igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés?

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Kérdés?


