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I. Въведение

Настоящият работен документ предоставя преглед на правната рамка, която урежда 
независимостта на съдебната система в Унгария. Той се позовава на разпоредбите на 
конституцията1 относно съдебната система и на следните кардинални закони: Закон 
CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на унгарските съдилища 
(AOAC), Закон CLXII от 2011 г. относно правния статут и възнаграждението на 
съдиите в Унгария (ALSRJ) и Закон CLI от 2011 г. относно Конституционния съд на 
Унгария.2 Тези закони са разгледани в контекста на съществуващите европейски 
стандарти относно независимостта на съдебната система, и по-специално на Препоръка 
№ (2010)12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа и на Европейската харта за 
статута на съдиите, съгласно член 6 от Европейската конвенция за правата на човека 
(ЕКПЧ)3 и съответната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека, 
както и съгласно член 47, параграф 2 от Хартата на основните права4 на Европейския 
съюз. Становищата на Венецианската комисия № 614/2011 относно три правни 
въпроса, възникнали в процеса на изготвяне на новата конституция, № 621/2011 
относно новата конституция на Унгария и № 663/2012 относно гореспоменатите 
кардинални закони, както и позицията на правителството на Унгария относно 
споменатото становище № 621/20115 и обявените изменения също бяха взети под 
внимание.

II. Конституционни разпоредби относно съдебната система

На конституционно ниво независимостта на съдебната система произтича главно от 
                                               
1 За общ преглед на правните проблеми, възникнали във връзка с новата унгарска конституция, и на 
въпросите, свързани с процедурата на нейното приемане (по отношение на прозрачността и 
всеобхватността ѝ), виж становищата на Венецианската комисия № 614/2011, параграфи 14—19 и 
№ 621/2011, параграфи 10—13, както и Резолюцията на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно 
преразгледаната конституция на Унгария (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Настоящият работен документ разглежда съдебната система в смисъл на съдилища и съдии. Във връзка 
с недостатъците на законодателството относно прокуратурата виж становище № 668/2012 на 
Венецианската комисия във връзка със Закон CLXIII от 2011 г. относно прокуратурата и Закон CLXIV от 
2011 г. относно статута на главния прокурор, прокурорите, други служители на прокуратурата и работата 
в тази институция.
3 ЕСПЧ заявява, че „за да се установи дали даден съд може да бъде считан за „независим“, трябва да 
се обърне внимание, наред с другото, на начина, по който се назначават неговите членове и на техния 
мандат, на наличието на гаранции срещу външен натиск и на въпроса дали органът се проявява като 
независим“, а във връзка с безпристрастността — че „съществуват два аспекта на това изискване. На 
първо място, съдът по своята същност трябва да е освободен от лични предубеждения и 
пристрастия. На второ място, той трябва също така да е безпристрастен от обективна гледна 
точка, което означава, че трябва да предлага достатъчно гаранции, които да изключват всякакво 
основателно съмнение в това отношение“, като по този начин „представите за независимост и 
обективна безпристрастност са тясно свързани“. Виж например Решение по дело Findlay с/у 
Обединено кралство от 25 Февруари 1997 г., Сборник на съдебната практика 1997-I, стр. 281, § 73.
4 Член 47, параграф 2 от Хартата: „Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и 
публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки 
има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван“.
5 Позиция на правителството на Унгария относно становището относно новата конституция на Унгария 
от 6 юли 2011 г.
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принципа на разделение на властите, установен в член C.1: „Функционирането на 
унгарската държава се основава на принципа на разделение на властите.“
Независимостта на отделните съдии е залегнала в член 26, параграф 1: „Съдиите са 
независими, като се подчиняват единствено на законите и не могат да бъдат 
напътствани във връзка с тяхната съдебна дейност.“ Член 25, параграф 5 предвижда 
„органите за самоуправление на съдебната власт да участват в управлението на 
съдилищата“. В конституцията не са уредени основни фактори в подкрепа на 
независимостта на съдиите, като например несменяемост, гарантиран мандат, 
структурата и съставът на управителните органи, а са установени в кардинални закони 
наред с подробни правила относно организацията и управлението на съдебната 
система. От това следва, че конституцията установява само една много обща рамка за 
работата на съдебната система, използвайки общ по съдържание и неясен език, като 
оставя по-голямата част от важните въпроси на кардиналните закони. По отношение на 
конституционната рамка Венецианската комисия постави конкретни въпроси относно 
разпоредбите на конституцията, свързани с тълкуването на законите1, с ограничението 
на правата на Конституционния съд относно данъчното облагане и бюджетните 
въпроси2 и с доживотната присъда без право на условно предсрочно освобождаване3, 
както и изрично предупреди, че по принцип някои от въпросите следва да бъдат 
разгледани в конституцията, а не в кардинален закон.4

III. Кардинални закони относно съдебната система

Венецианската комисия поставя проблема, свързан с позоваването на кардиналните 
закони, вместо уреждането на определени въпроси в конституцията (50 позовавания в 
новата конституция, отнасящи се до 26 области).5 В същото време тя предупреждава, че 
всяка непълна или неясна формулировка в конституцията по отношение на съдебната 
система изисква изключително внимателна формулировка в кардиналния закон. 

                                               
1 Член R, параграф 3: „Разпоредбите на основния закон се тълкуват в съответствие с техните цели, 
националното признание и достиженията на конституцията в исторически план“.
Член 28: „При прилагане на законите съдилищата тълкуват текстовете им най-вече в съответствие с 
целите и с основния закон.Тълкуването на основния закон и на други закони се основава на допускането, 
че те имат морална и икономическа цел, която е в съответствие със здравия разум и обществената 
полза“.  Във връзка с това виж становище № 621/2011 на Венецианската комисия, параграфи 28—30, 110 
и 149, както и отговора на правителството, където, от една страна, се казва, че „Позоваването на 
конституцията в исторически план като източник за тълкуване на новата конституция има само 
символичен характер“, а в същото време, както изглежда, ѝ се придава не само символичен характер, 
когато се добавя „задължение на Конституционния съд ще бъде да намери точното съдържание на 
постиженията на конституцията в исторически план“.
2 Становище № 621/2011 на Венецианската комисия, параграфи 120—127 и 146.
3 Член IV от конституцията. Виж становище № 621/2011 на Венецианската комисия, параграфи 69—70.
4 Становище № 621/2011 на Венецианската комисия, параграф 147: „Освен това за основни сектори 
като съдебната система се предоставя доста обща конституционна рамка... Гаранции за основните 
принципи, свързани с такива важни въпроси, обикновено са залегнали в конституцията, особено когато 
се планират важни реформи, какъвто е случаят с унгарската съдебна система“.
Виж също становище № 614/2011 на Венецианската комисия, параграфи 51—53.
5 Становище № 621/2011 на Венецианската комисия, параграфи 22—27.
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Въпреки това двата приети кардинални закона1, AOAC и ALSRJ, повдигнаха няколко 
опасения във връзка с независимостта на съдебната система като цяло и с гаранциите за 
отделните съдии, особено по отношение на ролята на председателя на Националната 
съдебна служба, на процедурата по назначаване и изпитателните срокове, на 
прехвърлянето на съдии и дела, както и на дисциплинарните производства.2

Саморегулиране на съдебната система и председателят на Националната съдебна 
служба

Новият закон (AOAC) учредява Национална съдебна служба и съсредоточава в ръцете 
на нейния председател, като физическо лице, главните задължения на съдебната
администрация. Списъкът с компетентностите на председателя е установен в раздел 76 
от AOAC и в различни раздели от ALSRJ. Както по-конкретно е отбелязано по-долу, 
тези правомощия са много изчерпателни, като някои излизат извън обичайните 
компетентности на ръководителя на съдебната администрация в държавите членки, а 
други са описани в много широк смисъл, без ясни критерии, които да уреждат тяхното 
прилагане.3 Освен това дългият мандат (9 години с възможност да бъде удължен с 
подкрепата на две трети от гласовете в парламента — раздел 66 от AOAC), заедно със 
споменатите многобройни компетентности на председателя на Националната съдебна 
служба, изисква висока степен на отчетност. Поради това от председателя се изисква да 
докладва за неговите или нейните дейности на Националния съдебен съвет на всеки 
шест месеца и веднъж годишно — на парламента. Въпреки че е важно за 
прозрачността, докладването обаче не може да се счита за достатъчно съгласно 
установените системи в държавите членки. Освен това на Националния съдебен съвет 
като орган от представители на самата съдебна система, който е институцията, 
осъществяваща надзор на председателя на Национална съдебна служба, не са му 
вменени ефективни правомощия: той е съставен от избрани съдии, подчинени на 
административните мерки на председателя на Националната съдебна служба; 
Националната съдебна служба гарантира условията за работа на Националния съдебен 
съвет и председателят на Националната съдебна служба участва в срещите при закрити 
врата на Националния съдебен съвет. В същото време Венецианската комисия не счита 

                                               
1 В по-голямата си част и двата закона се считат за кардинални (раздел 175 от AOAC и раздел 237 от 
ALSRJ). Венецианската комисия постави въпроса за „прекомерното кардинализиране“ на няколко 
аспекта от двата закона — становище № 621/2011, параграфи 18—20.
2 В своето становище № 663/2012 Венецианската комисия заявява (параграф 9), че „приемането на голям 
обем закони за много кратко време би могло да обясни защо някои въпроси в кардиналните закони, 
разглеждани в настоящото становище, не отговарят на европейските стандарти“.
3 Задачите на службата включват поне 65 прерогатива, включително широкообхватни, по отношение на 
независимостта на съдиите, като например законодателна инициатива във връзка със съдилищата, 
определяне на друг съд за издаване на присъда в разумен срок, нареждане за спешно издаване на 
присъди, отнасящи се до широк обществен спектър или до знакови дела с оглед на обществения интерес, 
внасяне на предложение до Президента на Републиката във връзка с назначаването и освобождаването на 
съдии, приемане на решения относно прехвърлянето и изпращането на съдии в други служби и 
дългосрочното им командироване, предлагане на дисциплинарни производства, иницииране на 
присъждането на звания, предаване на съдебни постове на друг съд, променяне на класирането на 
кандидатите, назначаване на председатели на съдилища. Виж също по-подробно становище № 663/2012 
на Венецианската комисия, параграфи 33—36.
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председателя на Националната съдебна служба за орган на самоуправление на 
съдебната власт.1

От друга страна, от формулировката на кардиналните закони не става ясно дали 
становищата и препоръките на Националния съдебен съвет имат обвързващ характер по 
отношение на председателя на Националната съдебна служба, а ролята на Националния 
съдебен съвет се възприема от Венецианската комисия като слаба.2 Освен това 
процедурните пречки, свързани с отстраняването на председателя на Националната 
съдебна служба, повдигат допълнителни опасения. Председателят на Националната 
съдебна служба може да бъде отстранен само въз основа на неясно определено 
основание, което гласи, че е „недостоен(а) за поста“, както от президента на 
Републиката, така и от Националния съдебен съвет, подкрепени с мнозинство от две 
трети в парламента. Всички тези елементи са довели Венецианската комисия до 
заключението (параграф 26), че „нито една държава — членка на Съвета на Европа, не 
е вменила такива изключителни правомощия на един единствен човек при липса на 
достатъчна демократична отчетност“ и че (параграф 36) председателят на 
Националната съдебна служба е „не само силен съдебен администратор“, но „също 
така участва активно във вземането на съдебни решения посредством правото да 
прехвърля дела в друго съдилище, както и чрез неговото или нейното влияние върху 
отделни съдии и върху вътрешната структура на съдебната система“. Комисията 
призова Унгария да засили отчетността от страна на председателя на Националната 
съдебна служба.3

                                               
1 Становище № 663/2012 на Венецианската комисия, параграф 51: „...единствено фактът, че за поста на 
председател на Националната съдебна служба се допускат само съдии, не прави тази служба орган на 
самоуправление на съдебната власт... Тъй като председателят на Националната съдебна служба се 
избира от парламента, т.е. от външен участник от гледна точка на съдебната система, той не може 
да бъде считан като орган за самоуправление на съдебната власт“.
2 Поради това Венецианската комисия, пак там, е направила заключението (параграф 50), че 
Националният съдебен съвет „няма почти никакви важни правомощия и ролята му в управлението на 
съдебната система може да се счита за незначителна“.
3 В своя документ от 14 март 2011 г. унгарските органи посочват следните законодателни решения във 
връзка със становището на Венецианската комисия: — прехвърляне на няколко правомощия от 
Националната съдебна служба към Националния съдебен съвет, като например възможността за 
изискване на спешно издаване на присъди, по-строго задължение за докладване с възможност за 
отправяне на писмени въпроси и отговори, само възможност да внася нови закони, а не право на това, 
отклонения от класирането на кандидатите съгласно условията, определени от Националния съдебен 
съвет, и след неговото одобрение, както и одобрение от Националния съдебен съвет в определени 
случаи, когато се назначава главен съдия.
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Подбор и назначение на съдии

Процедурата за назначаване на съдии се урежда от ALSRJ (раздели 3—30). 
Президентът на Републиката назначава един от кандидатите, предложени от 
председателя на Националната съдебна служба. Комисия от съдии изслушва 
кандидатите и ги класира въз основа на обективни критерии (изпит за професионална 
правоспособност и други критерии, свързани с образованието и професионалния опит). 
Както класирането, така и кандидатурите се изпращат на председателя на 
Националната съдебна служба за оценка. Въпреки че назначаването от едно единствено 
лице е съвместимо с европейските стандарти, ALSRJ предоставя на председателя на 
Националната съдебна служба значителни дискреционни правомощия. Когато му бъде 
представено класирането на кандидатите, изготвено от комисията от съдии, 
председателят на Националната съдебна служба може по собствена преценка да реши 
да не се съобрази с него и да предложи поста на втория или на третия кандидат в 
списъка, за което не е предвиден съдебен контрол (раздел 18, параграф 3).1 Поради това 
Венецианската комисия е направила заключението, че новата система води (параграф 
61) „до намаляване на гаранциите за обективен подбор на кандидати“.

Срок на съдебното назначение и несменяемост

Както е заявено в Препоръка № (2010)12, „сигурността на заемането на дадена 
длъжност и несменяемостта са основни елементи на независимостта на съдиите“. 
Съгласно ALSRJ съдиите първоначално се назначават на тригодишен изпитателен срок 
(раздел 23, параграф 1). Съдия, който е назначен на срочен договор, може да поиска 
промяна на неговото назначение на безсрочно. В този случай той или тя подлежи на 
оценка на професионалната си дейност (раздел 24). Предвидена е също и възможност за 
назначения на повторни изпитателни срокове (раздел 25, параграф 4). Законът не 
установява максимално ограничение на кумулативни изпитателни срокове, нито 
конкретни предпазни механизми по отношение на решението за безсрочно назначение. 
Венецианската комисия посочва, че изпитателните срокове по принцип са проблемни, 
що се отнася до независимостта на съдебната система, тъй като съдиите „биха могли да 
се окажат под натиск за решаване на съдебни дела по точно определен начин“, 
въпреки че такива срокове се използват в някои държави. Поради това всяка подобна 
система трябва да осигури обективни критерии с процедурни предпазни механизми и 
изрично посочено ограничение на кумулативните изпитателни срокове.2
                                               
1 Виж също становище № 663/2012 на Венецианската комисия, параграфи 54—61, които подчертават, че 
системата не съответства на параграф 47 от Препоръка № (2010)12, изискваща „независим и 
компетентен орган, съставен в по-голямата си част от редиците на съдебната система“, който 
„следва да бъде упълномощен да прави препоръки или да изразява становища, които съответният 
назначаващ орган следва на практика“.
2 Становище № 663/2012 на Венецианската комисия, параграфи 66—68. В документа си от 14 март 
2011 г. унгарските органи посочват следните законодателни решения: ограничение на изпитателния срок 
на два периода (2 пъти по 3 години).
Във връзка с изпитателните срокове виж също съвместното становище № 550/2009 на Венецианската 
комисия и на Дирекцията за сътрудничество към Генералната дирекция по правата на човека и правните 
въпроси на Съвета на Европа от 16 март 2010 г. относно петгодишния изпитателен срок в Украйна 
(параграф 39): „Ако изпитателните срокове се считат за необходими, те не следва да са за повече от 
две години.Срок от пет години не може да бъде считан за приемлив. Такъв срок би означавал, че 
значителен брой съдии биха били несигурни за бъдещето си във всеки един момент“.
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Що се отнася до несменяемостта, параграф 52 от Препоръка № (2010)12 гласи: 
„Съдията не следва да получава ново назначение или да бъде преместван в друга 
съдебна служба без негово съгласие, с изключение на случаите на дисциплинарни 
наказания или на реформа в организацията на съдебната система“. Председателят на 
съда може на всеки три години да преназначава съдии временно за по една година без 
тяхното съгласие в интерес на службата и председателят на Националната съдебна 
служба е упълномощен да издава заповеди за временно командироване (раздел 33). Ако 
съдията не е съгласен на подобно прехвърляне, той автоматично ще бъде освободен от 
длъжност и договорът му ще бъде прекратен (раздел 94). Според Венецианската 
комисия такава система е „твърде строга“ и трябва да има „ясни и пропорционални 
правила за подобни действия, както и право на обжалване“.1

Разпределяне на съдебните дела

За да се запази независимостта на съдебната система: „При разпределянето на съдебни 
дела в рамките на един съд следва да се спазват обективни предварително установени 
критерии“ (Препоръка № (2010)12), предварително установени от закона. Въпреки че 
AOAC определя конкретни критерии за разпределяне на съдебните дела (раздел 9), 
изключенията от тях, според Венецианската комисия, се основават на много неясни 
критерии и поради това възникват опасения за въздействието им върху независимостта 
на съдебната система. Председателят на Националната съдебна служба може да посочи 
друг съд, който да продължи разглеждането вместо председателстващия съд, ако това 
се налага от целта за постановяване на съдебно решение по възложените дела „в 
рамките на разумен период от време“ (раздел 76), без наличието на ясни обективни 
критерии.2

Пенсионна възраст

ALSRJ и преходните разпоредби на основния закон посочват, че горната възрастова 
граница ще бъде слята с възрастта за пенсиониране (62 години), в резултат на което 
съдиите, достигнали пенсионната възраст, ще трябва да се пенсионират. Внезапната 
промяна в горната възрастова граница означава, че почти десет процента от унгарските 
съдии ще се пенсионират в рамките на кратък период от време.3 Във връзка с това 
Венецианската комисия поставя проблема за обратния ефект и установяването на 
независимост поради големия брой съдии, които ще трябва да се пенсионират.4 В 
същото време правилата на ЕС относно равното третиране в областта на заетостта, 

                                               
1 Становище № 663/2012 на Венецианската комисия, параграф 79. В документа си от 14 март 2011 г. 
унгарските органи посочват следните законодателни решения: прехвърлянето е възможно само ако 
равномерното разпределяне на съдебните дела или професионалното развитие на съдията го налага.
2 Венецианската комисия се позовава на 9 случая, при които прехвърлянето вече е извършено. Виж 
Становище № 663/2012 на Венецианската комисия, параграфи 86—94. В документа си от 14 март 2011 г. 
унгарските органи посочват следното законодателно решение: Националният съдебен съвет ще издаде 
препоръка, която трябва да се спазва от председателя на Националната съдебна служба.
3 Становище № 663/2012 на Венецианската комисия, параграфи 102—110.
4 В документа си от 14 март 2011 г. унгарските органи посочват следните законодателни решения: 
изменение на преходните разпоредби при консултация с Европейската комисия.
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определени в Директива 2000/78/ЕО, забраняват дискриминация на работното място, 
която се основава на възраст. Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС е 
необходима обективна и пропорционална обосновка, ако дадено правителство реши да 
намали пенсионната възраст за една група хора, а не го направи за останалите. След 
официално уведомително писмо на Европейската комисия от 17 януари Унгария е 
предложила клауза, която позволява в отделни случаи да се удължи пенсионната 
възраст на даден съдия след 62 години, ако той премине през преглед от Националния 
съдебен съвет на „професионалната му правоспособност и здравословното състояние“. 
Според Комисията това предложение не съответства на правото на ЕС, тъй като тези 
удължавания могат да са произволни, да се прилагат само в отделни случаи и не 
отменят главното опасение на Комисията: различното третиране на съдиите спрямо 
други професии. Поради това Комисията направи заключение, че Унгария не е успяла 
да предостави обективна обосновка за намаляване на задължителната пенсионна 
възраст за съдиите, прокурорите и нотариусите и на 7 март 2012 г. взе решение да 
изпрати мотивирано становище — вторият етап съгласно процедурите на ЕС за 
нарушение, а на 25 април 2012 г. отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.

Конституционен съд

Венецианската комисия1 е оценила също и Закон CLI от 2011 г. относно 
Конституционния съд на Унгария, посочвайки, наред с другото, следните елементи: —
независимостта на Конституционния съд и статута на неговите съдии следва да бъдат 
гарантирани в основния закон, а не само в Закона относно Конституционния съд; —
следва да бъдат въведени допълнителни процедурни предпазни механизми по 
отношение на изключването на даден член от Съда; — двете отделни процедури за 
разглеждане на жалби следва да бъдат пояснени; — изключение от изискването за 
изчерпване на възможностите за правна защита следва да бъде предвидено за всички 
съдебни дела, при които придържането към това правило би могло да причини 
непоправими щети на лицето; — липсващи разпоредби относно правната помощ; —
„кардиналните елементи“ в Закона относно Конституционния съд следва да бъдат 
ограничени до основни принципи; — ограничението на контролните правомощия на 
Конституционния съд по бюджетните въпроси следва да бъде премахнато.

IV. Установяване на независимост и безпристрастност, Хартата на основните 
права на ЕС и принципа за взаимно признаване

Всяко съмнение във връзка с независимостта и безпристрастността на съдиите въз 
основа на системни недостатъци в конституцията и в националните закони биха могли 
да окажат значително въздействие върху текущото сътрудничество в общото 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие, основаващо се на принципа за 
взаимно признаване, залегнал в членове 81 (гражданскоправни въпроси) и 82 
(наказателноправни въпроси) от ДФЕС. Във връзка с това е необходимо да се посочат 
прерогативите на ЕС в сферата на наказателното право, където вече се прилагат 
няколко дългосрочни инструмента въз основа на взаимно признаване, което малко или 
много означава автоматично признаване на съдебни решения от другите държави 

                                               
1 Становище № 665/2012 на Венецианската комисия.
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членки — от предаване на заподозрени и осъдени лица (Европейска заповед за арест) 
през пробационни мерки и съответно до събиране на доказателства (Европейска 
заповед за предаване на доказателства и предложената Европейска заповед за 
разследване). Поради това всякакви проблеми, свързани с проявата на независимостта и 
безпристрастността на съдиите, биха застрашили цялата съществуваща структура, 
основана на взаимно доверие. В същото време всеки въпрос с трансграничен характер, 
възникнал при прилагането на правото на ЕС би могъл да се отнесе направо към член 
47, параграф 2 във връзка с член 52, параграф 3 от Хартата относно еднаквото 
тълкуване на правата, гарантирано и от ЕКПЧ.

V. Изменения в кардиналните закони относно съдебната система

На 2 юли 2012 г. унгарският парламент прие законодателно предложение № Т/6393 
относно изменението на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението 
на съдилищата, както и на Закон CLXII от 2011 г. относно правния статут и 
възнаграждението на съдиите (по-нататък наричан „новият закон“). В момента 
Венецианската комисия извършва оценка на разпоредбите за изменение. Нейното
решение по въпроса се очаква да излезе през октомври 2012 г. По-долу е поместено 
резюме на новия закон.

Преразпределение на правомощията между председателя на Националната съдебна 
служба и Националния съдебен съвет

С оглед на това да се ограничат правомощията на председателя на Националната 
съдебна служба и да се създадат критерии за тяхното упражняване, новият закон 
прехвърля редица правомощия към Националния съдебен съвет в областите както на 
човешките ресурси, така и на управлението на съдилищата.

По отношение на процедурата по съдебното назначение, на Националния съдебен съвет 
се предоставя отговорността да определя принципите, които ще се прилагат от 
председателя на Националната съдебна служба при присъждане на свободна позиция на 
кандидатстващия, който е на второ или трето място в класирането. На Националния 
съдебен съвет се дава също право на съгласие при вземане на решение относно 
заявленията на съдии, в случай че председателят на Националната съдебна служба 
промени класирането на съдебните кандидати. Съгласието на Националния съдебен 
съвет се изисква също така в случай на назначаване на съдебни ръководители, когато 
кандидатът не е получил подкрепата на мнозинството от контролиращия съдебен борд.
Националният съдебен съвет публикува ежегодно становището си относно работата на 
председателя на Националната съдебна служба и председателя на Kúria (Върховния 
съд) по отношение на оценяването на заявленията на съдиите и съдебните 
ръководители1.

Допълнителните нови правомощия на Националния съдебен съвет в областта на 
човешките ресурси включват, наред с другото: — правомощието да изразява 
предварително становище относно лица, номинирани за председател на Националната 

                                               
1 Раздел 7, параграф 4 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на 
съдилищата.
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съдебна служба и председател на Върховния съд, базиращо се на интервю лице в лице; 
— възможността, в случай на оставки на съдии, да одобрява срок за предизвестие, по-
кратък от 3 месеца, и да облекчи съдията напълно или частично от неговите/нейните 
задължения, свързани с конкретната му/ѝ работа, за срока на предизвестие1.

В областта на централното административно управление на съдилищата на 
Националният съдебен съвет се поверяват следните нови отговорности: —
Националният съдебен съвет одобрява правилника за дейността на службата на съда и 
ги публикува на централния си уебсайт2; — той може, в особено обосновани случаи, да 
нареди спешното издаване на присъди, отнасящи се до широк обществен спектър или 
до съдебни дела с изключителна важност за обществения интерес3; — Националният 
съдебен съвет установява принципите, които председателят на Националната съдебна 
служба ще прилага, когато посочва друг съд, който да продължи разглеждането вместо 
председателстващия съд, ако това се налага от целта за постановяване на съдебно 
решение по възложените дела в рамките на разумен срок4.

Изменения, целящи да повишат отчетността на председателя на Националната съдебна 
служба

Новият закон не съкращава мандата на председателя на Националната съдебна служба 
(9 години). Той обаче премахва възможността за удължаване на мандата на 
председателя на Националната съдебна служба след неговото изтичане, в случай че 
Парламентът не успее да избере нов председател5. В случай на пречки или ако 
позицията е вакантна, председателят на Националната съдебна служба се замества от 
главния заместник-председател на Националната съдебна служба. При отсъствие на 
упълномощените да го заместват лица, задълженията на председателя на Националната 
съдебна служба се изпълняват от председателя на Националния съдебен съвет6.

С цел да се засили контролът на дейностите, изпълнявани от председателя на 
Националната съдебна служба, новият закон увеличава неговите/нейните отчетни 
задължения, както и задължението да изготвя изложение на мотивите. Задължението на 
председателя на Националната съдебна служба всяка година да представя доклад пред 
Парламента е придружено от задължението да докладва — веднъж между годишните 
доклади — и пред парламентарната правна комисия7. Освен това всички решения, 

                                               
1 Пълният списък на правомощията на Националния съдебен съвет в областта на човешките ресурси е 
утвърден в раздел 7, параграф 4 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и 
управлението на съдилищата.
2 Раздел 7, параграф 2 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на 
съдилищата.
3 Раздел 7, параграф 3 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на 
съдилищата.
4 Пак там.

5 Раздел 14 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на 
съдилищата.
6 Раздел 6 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на 
съдилищата.
7 Раздел 4, параграф 4 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на 
съдилищата.
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взети от председателя на Националната съдебна служба при изпълнение на 
неговите/нейните задължения, „посочват, където е приложимо, причините за 
неговите/нейните решения“1.

Изменения, целящи да повишат независимостта на председателя на Националния 
съдебен съвет

Макар че не променя състава на Националния съдебен съвет (състоящ се само от 
съдии), новият закон гарантира участието в срещите на съвета с консултативни права 
на — освен председателя на Националната съдебна служба и министъра на 
правосъдието — главния прокурор, председателя на унгарската Адвокатска колегия, 
председателя на унгарската Нотариална камара, както и на гражданското общество и 
други заинтересовани групи, поканени от председателя на Националния съдебен съвет. 
Обаче председателят на Националната съдебна служба и други лица с консултативни 
права вече не могат да участват в срещите при закрити врата на Националния съдебен 
съвет, освен ако не бъдат упълномощени от него2.

Новият закон предвижда също правото на Националния съдебен съвет да изготвя, със 
съгласието на председателя на Националната съдебна служба, свой собствен бюджет в 
рамките на бюджета на Националната съдебна служба3. Националната съдебна служба 
обаче продължава да осигурява условия за материално-техническо обезпечение на 
Националния съдебен съвет.

Изменения, свързани със срочно назначаване и прехвърляне на съдии

Новият закон премахва възможността за назначения на повторни изпитателни срокове4, 
утвърдени в раздел 25, параграф 4 от Закона относно правния статут и 
възнаграждението на съдиите в Унгария (ALSRJ), съгласно който даден съдия се 
назначава на повторен изпитателен срок от 3 години, ако е получил положителна 
оценка: „С необходимите качества. Подлежи на последваща оценка“. В случаи, когато 
продължителността на реалните задължения на съдията е по-кратка от 18 месеца 
(минималният период, необходим, за да се извърши оценка), новият закон предвижда 
удължаване на назначението с три години, вместо извършване на ново назначение за 
определен срок (каквато беше практиката, преди да се приемат разпоредбите за
изменение). Назначението на съдията може да бъде удължавано нееднократно, докато 
общата продължителност на реалните съдебни задължения не станат 18 месеца, което е 
минималното изискване, за да се извърши оценка5.

                                               
1 Раздел 5, параграф 1 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на 
съдилищата.
2 Раздел 10 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на
съдилищата.
3 Раздел 8 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на 
съдилищата.
4 Раздел 29, параграф 2 от измененията на Закон CLXII от 2011 г. относно правния статут и 
възнаграждението на съдиите.

5 Раздел 18 от измененията на Закон CLXII от 2011 г. относно правния статут и възнаграждението на 
съдиите.
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По отношение на временното командироване новият закон все още предвижда 
възможността да се назначава съдия, без да се иска неговото/нейното съгласие, на 
съдебна длъжност на друго място за изпълнение на служебните задължения, временно, 
веднъж на всеки три години, за максимален срок от една година. Във връзка с това 
новият закон посочва конкретно, че е възможно да се даде нареждане за временно 
командироване, с цел да се гарантира равномерно разпределяне на обема от съдебни 
дела между съдилищата1 (действащата преди разпоредба просто посочваше „в интерес 
на службата“).

Когато даден съд преустанови работата си или когато неговите правомощия намалеят 
по начин, по който съдебните задължения на даден съдия не могат да бъдат вече 
изпълнявани, новият закон въвежда задължението за председателя на Националната 
съдебна служба да предложи на въпросния съдия постове в съдилища от същото ниво 
на съдебната система, или на следващо по-ниско или по-високо ниво. Ако не 
съществува пост, който може да бъде предложен, или ако съдията не избере нито един 
от предложените му постове, председателят на Националната съдебна служба 
прехвърля съдията в съдилище от същото ниво на съдебната система, или в следващо 
по-ниско ниво, като надлежно вземе предвид интересите на въпросния съдия2. Както се 
посочва по-долу, съдиите могат, в случай на прехвърляне, да заведат правен иск във 
връзка със своите служебни отношения пред административния и трудовоправния съд.

Нови възможности за съдебен контрол във връзка с решенията, приети от председателя 
на Националната съдебна служба

Новият закон предвижда да се даде общовалидно право на съдиите да се обръщат към 
съда във връзка с решения, взети от председателя на Националната съдебна служба при 
изпълнение на неговите/нейните служебни задължения по отношение на управлението 
на персонала. Освен това новият закон създава възможност за съдиите да подават 
конституционни жалби по отношение на правила, издадени от председателя на 
Националната съдебна служба3.

В допълнение на това новият закон дава право на съдебен контрол на резултатите от 
заявленията за съдебно назначение. Даден кандидат може да внесе възражение на 
решението за назначение, ако не са изпълнени правните изисквания за назначението на 
одобрения кандидат, или ако одобреният кандидат не отговаря на условията, 
предвидени в съобщението за кандидатстване. Възражението се представя на 
председателя на съда, в който се иска назначението, а той го препраща чрез 
председателя на Националната съдебна служба към административния и 
трудовоправния съд в юрисдикцията на Будапеща, който притежава изключителното 
правомощие да разгледа делото4.

                                               
1 Раздел 19 от измененията на Закон CLXII от 2011 г. относно правния статут и възнаграждението на 
съдиите.
2 Раздел 20 от измененията на Закон CLXII от 2011 г. относно правния статут и възнаграждението на 
съдиите.
3 Раздел 5, параграф 4 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на 
съдилищата.
4 Раздел 17 от измененията на Закон CLXII от 2011 г. относно правния статут и възнаграждението на
съдиите.



DT\911918BG.doc 13/13 PE491.186v02-00

BG

Що се касае до решението на председателя на Националната съдебна служба да 
определя друго съдилище в интерес на извършването на оценка на съдебните дела в 
разумни срокове, новият закон предвижда на засегнатите във връзка с това страни да се 
дава право на съдебен контрол. Обжалвания, внесени от страните срещу решението да се 
определи друго съдилище, се решават от Kúria (Върховния съд). Kúria може да ревизира 
единствено дискреционното решение на председателя на Националната съдебна 
служба, доколкото председателят на Националната съдебна служба е нарушил правните 
разпоредби, приложими при вземането на решението1.

По отношение на решението на председателя на Националната съдебна служба да 
прехвърли съдия в друго съдилище, когато даден съд преустанови работата си или 
когато неговите пълномощия намалеят по начин, по който съдебните задължения на 
съдиите не могат да бъдат вече изпълнявани, новият закон дава на съдиите право на 
съдебен контрол. Съдиите могат, в случай на прехвърляне, да заведат правен иск във 
връзка със своите служебни отношения пред административния и трудовоправния съд2.

                                               
1 Раздел 3, параграф 2 от измененията на Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и управлението на 
съдилищата.
2 Раздел 20 от измененията на Закон CLXII от 2011 г. относно правния статут и възнаграждението на 
съдиите.


