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I. Indledning

Formålet med dette arbejdsdokument er at give læseren et overblik over de retlige rammer for 
domstolenes uafhængighed i Ungarn. Der henvises til forfatningens bestemmelser1 om 
domstolene samt til følgende forfatningslove: lov CLXI af 2011 om de ungarske domstoles 
opbygning og forvaltning (AOAC), lov CLXII af 2011 om ungarske dommeres retsstilling og 
aflønning (ALSRJ) og lov CLI af 2011 om den ungarske forfatningsdomstol2. Disse love 
vurderes ud fra de eksisterende europæiske standarder for domstolenes uafhængighed, dvs. 
anbefaling (2010)12 fra Europarådets ministerudvalg og det europæiske charter om en statut 
for dommere, jf. artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK)3 og den 
relevante praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol samt artikel 47, stk. 2, i 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder4. Der tages også hensyn til 
følgende udtalelser fra Venedigkommissionen: udtalelse 614/2011 om tre retlige spørgsmål i 
forbindelse med udarbejdelsen af den nye forfatning, udtalelse 621/2011 om den nye ungarske 
forfatning og udtalelse 663/2012 om de ovennævnte forfatningslove, samt til den ungarske 
regerings holdning til den ovennævnte udtalelse 621/20115 og varslede ændringer.

Forfatningens bestemmelser om domstolene

I forfatningsretlig henseende udledes domstolenes uafhængighed først og fremmest af 
princippet om magtadskillelse i artikel C.1: "Den ungarske stat fungerer på grundlag af 
magtadskillelsesprincippet." Den enkelte dommers uafhængige status er fastslået i artikel 26, 
stk. 1: “Dommerne er uafhængige og skal kun rette sig efter loven og kan ikke modtage 
instruktioner om udøvelsen af deres embedsvirksomhed.” I henhold til artikel 25, stk. 5, skal 
                                               
1 Der gives et samlet overblik over de retlige problemer i forbindelse med den nye ungarske forfatning og 
problemerne angående proceduren for vedtagelsen af denne forfatning (hvad angår åbenhed og inddragelse af 
alle berørte parter) i Venedigkommissionens udtalelse 614/2011, punkt 14-19, og udtalelse 621/2011, punkt 
10-13, samt i Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov (P7_TA-PROV 
(2011)0315).

2 Det foreliggende arbejdsdokument omhandler den dømmende magt, dvs. domstolene og dommerne. Hvad 
angår manglerne i lovgivningen om anklagemyndigheden, henvises der til Venedigkommissionens udtalelse 
668/2012 om lov CLXIII af 2011 om anklagemyndigheden og lov CLXIV af 2011 om anklagemyndighedens 
øverste leder, anklagerne og andre ansatte hos anklagemyndigheden samt karrieren som anklager.
3 Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har fastslået, at "spørgsmålet om, hvorvidt en domstol 
kan betragtes som ”uafhængig”, bl.a. må afgøres ud fra, hvordan den pågældende domstols medlemmer 
udpeges, hvilken embedsperiode de har, hvilke garantier der findes i forhold til pres udefra, og hvorvidt organet 
fremtræder som uafhængigt", og med hensyn til kravet om upartiskhed har EMD fastslået, at "dette krav har to 
aspekter. "For det første skal domstolen subjektivt set være blottet for personlige fordomme eller 
forudindtagethed. For det andet skal domstolen også være upartisk objektivt set, dvs. der skal foreligge 
tilstrækkelige garantier til at udelukke enhver berettiget tvivl på dette punkt", hvilket betyder, at "begreberne 
uafhængighed og objektiv upartiskhed er indbyrdes nært forbundne". Se f.eks. Findlay mod Det Forenede 

Kongerige, 25. februar 1997, Reports 1997-I, s. 281, præmis 73. 

4 Artikel 47, stk. 2, i chartret: "Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en 
uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov. Enhver skal have mulighed for at blive 
rådgivet, forsvaret og repræsenteret."
5 Den ungarske regerings holdning af 6. juli 2011 til udtalelsen om den nye ungarske forfatning.
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"selvstyrende organer medvirke ved forvaltningen af domstolene". Væsentlige forhold, der 
sikrer dommernes uafhængige status, som f.eks. uafsættelighed, en garanteret embedsperiode 
samt strukturen og sammensætningen af de styrende organer, er ikke reguleret i selve 
forfatningen, men er – sammen med detaljerede regler om domstolenes organisation og 
forvaltning – fastsat i forfatningslove. Dette betyder, at forfatningen blot opstiller en meget 
generel ramme for domstolenes virke med brede og vage formuleringer, således at de fleste 
væsentlige spørgsmål må reguleres i forfatningslove. Hvad angår de forfatningsretlige rammer 
har Venedigkommissionen særlig sat spørgsmålstegn ved forfatningens bestemmelser om 
lovfortolkning1, forfatningsdomstolens begrænsede beføjelser med hensyn til skatte- og 
budgetmæssige anliggender2 og fængsling på livstid uden mulighed for prøveløsladelse3, og 
Venedigkommissionen har samtidig udtrykkeligt advaret om, at flere af disse spørgsmål i 
princippet bør reguleres i selve forfatningen og ikke i en forfatningslov4.

III. Forfatningslove om domstolene

Venedigkommissionen har interesseret sig for spørgsmålet om, hvorvidt det er acceptabelt at 
anvende henvisninger til forfatningslove i stedet for at regulere visse forhold i selve 
forfatningen (den nye forfatning indeholder 50 henvisninger vedrørende 26 emner)5. Samtidig 
har Venedigkommissionen advaret om, at eventuelle mangler eller vage formuleringer i 
forfatningen med hensyn til domstolenes rolle betyder, at en forfatningslov skal udarbejdes 

                                               
1 Artikel R, stk. 3: "Forfatningens bestemmelser fortolkes i overensstemmelse med deres formål, den nationale 
proklamation og vores historiske forfatnings landvindinger.”

Artikel 28: "Ved anvendelsen af lovgivningen skal domstolene primært fortolke teksten i enhver lov i 
overensstemmelse med dens formål og forfatningen. Fortolkningen af forfatningen og andre love tager 
udgangspunkt i den antagelse, at de tjener et moralsk og økonomisk formål i overensstemmelse med almindelig 
fornuft og i offentlighedens interesse.". I denne forbindelse henvises der til Venedigkommissionens udtalelse 
621/2011, punkt 28-30, 110 og 149, samt til et svar fra regeringen, hvori det fastslås, at "Henvisningen til den 
historiske forfatning som en retskilde ved fortolkningen af den nye forfatning er udelukkende af symbolsk 
karakter", men hvori denne forfatning tilsyneladende alligevel tillægges andet og mere end symbolsk karakter 
ved følgende tilføjelse: "Det er forfatningsdomstolens pligt at finde frem til den historiske forfatnings 
landvindinger".

2 Venedigkommissionens udtalelse 621/2011, punkt 120-127 og 146.

3 Artikel IV i den ungarske forfatning. Se Venedigkommissionens udtalelse 621/2011, punkt 69-70.

4 Venedigkommissionens udtalelse 621/2011, punkt 147: “Desuden er der fastsat meget generelle 
forfatningsmæssige rammer for centrale sektorer som f.eks. domstolene ... De grundlæggende principper 
vedrørende sådanne vigtige anliggender er sædvanligvis omfattet af forfatningsmæssige garantier, navnlig når 
der planlægges gennemført større reformer, således som det er tilfældet i forhold til de ungarske domstole."

Se også Venedigkommissionens udtalelse 614/2011, punkt 51-53.

5 Venedigkommissionens udtalelse 621/2011, punkt 22-27. 
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med den allerstørste omhu.  Ikke desto mindre giver de to vedtagne forfatningslove, AOAC 
og ALSRJ, anledning til adskillige betænkeligheder med hensyn til domstolenes 
uafhængighed i det hele taget og med hensyn til garantierne vedrørende den enkelte dommers 
status, særlig hvad angår den rolle, som præsidenten for den nationale domstolsmyndighed 
(NJO) spiller, udnævnelsesprocedure og prøveansættelser, overførsel af dommere og sager 
samt disciplinærsager.

Selvregulering i domstolssystemet og præsidenten for NJO

Den nye lov (AOAC) indfører en national domstolsmyndighed (NJO) og samler de centrale 
forvaltningsopgaver vedrørende domstolene hos præsidenten for NJO personligt. Listen over 
præsidentens beføjelser er indeholdt i artikel 76 i AOAC og i forskellige artikler i ALSRJ. 
Som det fremgår af den mere udførlige redegørelse nedenfor, er disse beføjelser meget 
omfattende – flere beføjelser rækker således ud over de beføjelser, der sædvanligvis 
tilkommer den øverste chef for domstolsforvaltningen i medlemsstaterne, mens andre 
beføjelser er beskrevet i meget brede vendinger uden klare kriterier for deres anvendelse1. 
Desuden betyder den lange embedsperiode (9 år med mulighed for forlængelse med to 
tredjedeles flertal i det ungarske parlament, jf. artikel 66 i AOAC) sammen med de nævnte 
brede beføjelser, at det er vigtigt at sikre en høj grad af kontrol. Præsidenten er forpligtet til at 
aflægge beretning om sin virksomhed til det nationale domstolsråd (NJC) hvert halve år og til 
det ungarske parlament en gang om året. En sådan aflæggelse af beretning er vigtig for at 
sikre åbenhed, men kan ikke betragtes som tilstrækkelig i forhold til de faste ordninger i 
medlemsstaterne. NJC er et organ, der består af repræsentanter for dommerstanden, og det er 
den institution, der skal føre tilsyn med præsidenten for NJO, men domstolsrådet er ikke 
blevet tildelt tilstrækkelige beføjelser: NJC består af valgte dommere, som i administrativ 
henseende er underlagt præsidenten for NJO; det er NJO, der står for NJC’s drift, og 
præsidenten for NJO deltager i de møder, som NJC holder for lukkede døre. Samtidig må det 
konstateres, at Venedigkommissionen ikke mener, at præsidenten for NJO kan betragtes som 
et selvstyreorgan for domstolene2.
                                               
fn1 De betragtes som forfatningslove, hvad angår store dele af begge love (afdeling 175 i AOAC og afdeling 237 i 
ALSRJ). Venedigkommissionen har rejst spørgsmålet om “overdreven anvendelse af forfatningslovgivning” 
vedrørende flere aspekter af begge love, jf. udtalelse 621/2011, punkt 18-20. 

2 Der er tale om mindst 65 prærogativer, herunder prærogativer af vidtrækkende karakter med hensyn til 
dommernes uafhængighed, f.eks. initiativret med hensyn til lovgivning om domstolene, udpegelse af en anden 
domstol til at afsige dom inden for rimelig tid, krav om pådømmelse af sager efter en hasteprocedure, når de 
vedrører et bredt spektrum af samfundet eller er af enestående betydning for almenvellet, fremsættelse af 
forslag til præsidenten for Republikken Ungarn om udnævnelse og afløsning af dommere, vedtagelse af 
afgørelser om forflyttelse og overførsel af dommere til anden tjeneste og langfristet udstationering af 
dommere, iværksættelse af disciplinærsager, tildeling af titler, flytning af et dommerembede til en anden 
domstol, ændring af kandidaters rangorden, udnævnelse af retspræsidenter.  Se endvidere den detaljerede 
redegørelse i Venedigkommissionens udtalelse 663/2012, punkt 33-36. 

3 Venedigkommissionens udtalelse 663/2012, punkt 51: “... det blotte faktum, at kun dommere kan vælges til 
præsident for NJO, betyder ikke, at dette organ kan betragtes som et selvstyreorgan for domstolene ... Da 
præsidenten for NJO vælges af parlamentet, dvs. en ekstern aktør i forhold til domstolene, kan dette organ ikke 
betragtes som et selvstyreorgan for domstolene.”
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Det fremgår desuden ikke klart af forfatningslovene, om udtalelser og henstillinger fra NJC er 
bindende for præsidenten for NJO, og Venedigkommissionen mener, at NJC har en svag 
position1. Præsidenten for NJO kan kun afskediges med en vagt formuleret begrundelse om, at 
han/hun er ”uværdig til at beklæde sit embede”, og dette kan kun ske på foranledning af 
Republikken Ungarns præsident eller NJC og med opbakning fra to tredjedeles flertal i 
Parlamentet.   På denne baggrund har Venedigkommissionen konkluderet (punkt 26), at 
“ingen af Europarådets medlemsstater har samlet så udstrakte beføjelser i én enkelt person 
uden demokratisk kontrol”, og at præsidenten for NJO "ikke blot er en magtfuld 
domstolsadministrator" men "også intervenerer meget detaljeret i domstolenes afgørelser via 
sin ret til at overføre sager til en anden domstol samt sin indflydelse på de enkelte dommere 
og på domstolenes interne struktur". Venedigkommissionen har opfordret Ungarn til at sikre 
øget kontrol med præsidenten for NJO2.

Udvælgelse og udnævnelse af dommere

Udnævnelsesproceduren for dommere er fastsat i ALSRJ (artikel 3 - 30). Republikken 
Ungarns præsident udnævner en af de kandidater, som præsidenten for NJO har indstillet. Et 
dommerpanel hører kandidaterne og indplacerer dem i rangorden ud fra objektive kriterier (en
faglig egnethedstest og andre kriterier vedrørende akademiske og faglige erfaringer). Både 
indplaceringen og ansøgningerne forelægges for præsidenten for NJO til vurdering. Det er 
ganske vist foreneligt med de europæiske standarder, at en enkeltperson foretager 
udnævnelser, men ALSRJ giver formanden for NJO væsentlige skønsmæssige beføjelser. 
Præsidenten for NJO kan udøve et skøn og vælge at afvige fra den rangorden, der er opstillet 
af dommerpanelet, og foreslå, at embedet besættes med den anden eller tredje kandidat på 
listen, uden at der er mulighed for prøvelse af denne afgørelse (artikel 18, stk. 3))3.  
Venedigkommissionen har derfor konkluderet, at det nye system resulterer (punkt 61) "i et 
formindsket antal garantier for en objektiv udvælgelse af kandidater".  

Dommeres embedsperiode og spørgsmålet om uafsættelighed

Som nævnt i anbefaling (2010)12 er “sikkerhed i ansættelsen og uafsættelighed centrale 
aspekter af dommernes uafhængige status”. I henhold til ALSRJ sker den første 

                                               
1 Venedigkommissionen har derfor konkluderet (ibid.) (punkt 50), at NJC ”stort set ikke har væsentlige 
beføjelser, og at rådets rolle ved forvaltningen af domstolene må betragtes som ubetydelig”.

2 De ungarske myndigheder foreslog i deres dokument af 14. marts 2011 som reaktion på 
Venedigkommissionens udtalelse følgende lovgivningsmæssige løsningsmodeller: – overførsel af en række 
beføjelser fra NJO til NJC, f.eks. muligheden for at sikre pådømmelse af sager efter en hasteprocedure, en 
udvidet forpligtelse til at aflægge beretning med mulighed for skriftlige spørgsmål og svar, en mulighed for –
men ikke en ret til – at foreslå ny lovgivning, afvigelser fra kandidaters rangorden på vilkår, der er fastsat af 
NJC, og med NJC’s samtykke, NJC’s samtykke i visse tilfælde ved udpegelse af en retspræsident.

3 Se endvidere Venedigkommissionens udtalelse 663/2012, punkt 54-61, hvor det fremhæves, at systemet ikke 
er i overensstemmelse med punkt 47 i anbefaling (2010)12, som kræver "en uafhængig og kompetent 
myndighed, hvis personale i vidt omfang er rekrutteret fra dommerstanden", som "bør have adkomst til at 
fremsætte henstillinger eller udtalelser, som den relevante ansættelsesmyndighed i praksis er forpligtet til at 
følge". 
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dommerudnævnelse for en prøvetid af tre år (artikel 23, stk. 1). En dommer, der udnævnes for 
et afgrænset tidsrum, kan anmode om en tidsubestemt udnævnelse. I givet fald foretages der 
en evaluering af den pågældendes faglige indsats (artikel 24). Der er også mulighed for 
gentagne prøveansættelser (artikel 25, stk. 4).  I loven er der ikke fastsat nogen øvre grænse 
for det samlede antal prøveansættelser eller særlige garantier med hensyn til afgørelsen om en 
fastansættelse. Venedigkommissionen har påpeget, at det generelt er problematisk at operere 
med prøveansættelser på grund af princippet om domstolenes uafhængighed, eftersom 
dommerne “kan føle, at de presses til at træffe en bestemt afgørelse i en given sag”, selv om 
denne ansættelsesform anvendes i visse stater.   Derfor bør en sådan ordning omfatte 
objektive kriterier med proceduremæssig sikring og en udtrykkeligt fastsat grænse for det 
samlede antal prøveansættelser1.

Hvad angår uafsættelighed, fastslås det i anbefaling (2010)12, punkt 52, at ”En dommer bør 
ikke modtage en ny udnævnelse eller flyttes til et andet dommerembede uden at give sit 
samtykke, undtagen i de tilfælde, hvor der er tale om disciplinære sanktioner eller en reform 
af domstolssystemets struktur.” Domstolens leder kan midlertidigt omplacere dommere uden 
deres samtykke ud fra tjenstlige hensyn hvert tredje år og for et år ad gangen, og præsidenten 
for NJO har ret til at foretage midlertidige udstationeringer (artikel 33). Hvis dommeren ikke 
er indforstået med en sådan overførsel, fritages han automatisk for at gøre tjeneste, og hans 
ansættelsesforhold afsluttes (artikel 94). Ifølge Venedigkommissionen er en sådan ordning 
"overdrevent streng", og der må stilles krav om "klare og rimelige regler for sådanne 
handlinger samt en ret til at appellere sådanne afgørelser"2.

Sagsfordeling

For at sikre domstolenes uafhængighed gælder det, at “Sagsfordelingen inden for en domstol 
bør foregå ud fra objektive og forud opstillede kriterier” (anbefaling (2010)12), og disse 
kriterier fastsættes på forhånd ved lov.  Selv om AOAC fastsætter bestemte kriterier for 
sagsfordelingen (artikel 9), er de tilhørende undtagelsesbestemmelser ifølge 
Venedigkommissionen baseret på ret vage kriterier, hvilket giver anledning til 
betænkeligheder med hensyn til konsekvenserne for domstolenes uafhængighed. Præsidenten 
for NJO kan udpege en anden domstol i stedet for den domstol, som en given sag oprindelig 
er indbragt for, hvis det er påkrævet af hensyn til målsætningen om at pådømme sager “inden 

                                               
1 Venedigkommissionens udtalelse 663/2012, punkt 66-68. De ungarske myndigheder foreslog i deres dokument 
af 14. marts 2011 følgende lovgivningsmæssige løsningsmodel: en begrænsning af prøvetiden til to 
ansættelsesperioder (to gange tre år). 
Hvad angår prøveansættelser, henvises der endvidere til den fælles udtalelse fra Venedigkommissionen og 
samarbejdsdirektoratet i Europarådets generaldirektorat for menneskerettigheder og retlige anliggender, 
550/2009 af 16. marts 2010, om en femårig prøveansættelsesperiode i Ukraine (punkt 39): “Hvis 
prøveansættelser anses for påkrævet, bør de ikke overstige en periode på to år. En periode på fem år kan ikke 
betragtes som acceptabel. En sådan periode ville betyde, at et væsentligt antal dommere på et hvilket som helst 
tidspunkt ville have usikre fremtidsudsigter."
2 Venedigkommissionens udtalelse 663/2012, punkt 79.  De ungarske myndigheder foreslog i deres dokument 
af 14. marts 2011 følgende lovgivningsmæssige løsningsmodel: Der kan kun foretages en overførsel, hvis 
hensynet til en jævn sagsfordeling eller til dommerens faglige udvikling tilsiger det.
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for rimelig tid “ (artikel 76), uden at dette sker ud fra klare og objektive kriterier 1. 

Pensionsalder 

I henhold til ALSRJ og forfatningens overgangsbestemmelser vil den øvre aldersgrænse 
komme til at falde sammen med pensionsalderen (62 år), således at dommere, der når 
pensionsalderen, skal gå på pension. Denne pludselige ændring af den øvre aldersgrænse 
betyder, at næsten 10 % af de ungarske dommere kommer til at gå på pension inden for et kort 
tidsrum2. Venedigkommissionen henviste i denne forbindelse til problemet med 
tilbagevirkende kraft og spørgsmålet om, hvorvidt domstolene fremtræder som uafhængige, 
når et stort antal dommere sendes på pension3. Samtidig indeholder EU-reglerne om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, som fastsat i direktiv 2000/78/EF, et 
forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Ifølge EU-Domstolens praksis kræves der 
en objektiv og rimelig begrundelse, hvis en regering beslutter at sænke pensionsalderen for en 
bestemt persongruppe og ikke for andre grupper. Efter at Kommissionen havde sendt en 
åbningsskrivelse den 17. januar, foreslog Ungarn en klausul, der ville gøre det muligt at 
forhøje en dommers pensionsalder ud over 62 år i enkelttilfælde, hvis NJC foretager en 
kontrol af den pågældende dommers faglige og helbredsmæssige egnethed. Ifølge 
Kommissionen er dette forslag ikke i overensstemmelse med EU-retten, fordi sådanne 
forlængelser kan være arbitrære, kun finder anvendelse i enkeltstående tilfælde og ikke 
imødegår Kommissionens væsentligste indvending: forskelsbehandlingen af dommere i 
forhold til andre erhverv. Kommissionen nåede derfor frem til den konklusion, at Ungarn ikke 
havde givet en objektiv begrundelse for at sænke den lovpligtige pensionsalder for dommere, 
anklagere og offentlige notarer, og besluttede den 7. marts 2012 at fremsende en begrundet 
udtalelse – altså den anden fase i en EU-traktatbrudsprocedure – og henviste den 25. april 
2012 sagen til Den Europæiske Unions Domstol.

Forfatningsdomstolen

Venedigkommissionen4 har også foretaget en vurdering af lov CLI af 2011 om den ungarske 
forfatningsdomstol og har bl.a. peget på følgende forhold: – forfatningsdomstolens 
uafhængighed og dens dommeres status bør være garanteret i forfatningen og ikke kun i loven 
om forfatningsdomstolen; – der bør indføres yderligere proceduremæssige garantier hvad
angår udelukkelse af et medlem fra forfatningsdomstolen; – de to individuelle 
klageprocedurer bør præciseres; – der bør gøres en undtagelse fra kravet om, at alle retsmidler 
skal være udtømt, i alle sager, hvor en fastholdelse af denne regel ville forårsage uoprettelig 

                                               
1 Venedigkommissionen henviste til ni sager, hvor en sådan overførsel allerede har fundet sted. Se 
Venedigkommissionens udtalelse 663/2012, punkt 86-94. De ungarske myndigheder foreslog i deres dokument 
af 14. marts 2011 følgende lovgivningsmæssige løsningsmodel: NJC fremsætter en henstilling, som skal følges 
af præsidenten for NJO.

2 Venedigkommissionens udtalelse 663/2012, punkt 102-110.

3 De ungarske myndigheder foreslog i deres dokument af 14. marts 2011 følgende lovgivningsmæssige 
løsningsmodel: ændring af overgangsbestemmelserne efter høring af Kommissionen.

4 Venedigkommissionens udtalelse 665/2012.
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skade for den enkelte; – manglende bestemmelser om retshjælp; – “forfatningsmæssige 
elementer” i ACC bør indskrænkes til grundlæggende principper; – indskrænkningen i 
forfatningsdomstolens kontrolbeføjelser i budgetanliggender bør fjernes.

IV. En uafhængig og upartisk fremtræden, EU’s charter om grundlæggende rettigheder 
og princippet om gensidig anerkendelse

Enhver form for tvivl om dommerstandens uafhængighed og upartiskhed, der skyldes 
systematiske mangler i forfatningen og den nationale lovgivning, kan få vigtige konsekvenser 
for det løbende samarbejde inden for det fælles område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, som finder sted på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse, som 
fastslået i artikel 81 (civilretlige spørgsmål) og artikel 82 (straffesager) i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. I denne forbindelse må der henvises til EU’s prærogativer 
på det strafferetlige område, hvor der allerede findes adskillige vidtrækkende instrumenter, 
som er baseret på gensidig anerkendelse, hvilket er ensbetydende med en mere eller mindre 
automatisk anerkendelse af retsafgørelser fra andre medlemsstater – lige fra overførsel af 
mistænkte og dømte personer (den europæiske arrestordre) over prøveløsladelser til 
indsamling af beviser (den europæiske bevissikringskendelse og den foreslåede europæiske 
efterforskningskendelse). Derfor vil hele den eksisterende ordning, der baserer sig på gensidig 
tillid, blive bragt i fare, hvis domstolene ikke fremtræder som uafhængige og upartiske. 
Samtidig kan ethvert grænseoverskridende problem ved gennemførelsen af EU-retten 
umiddelbart føre til anvendelse af chartrets artikel 47, stk. 2, sammen med artikel 52, stk. 3, 
om en harmoniseret fortolkning af de rettigheder, som også er garanteret i EMRK.

V. Ændringer af forfatningslovene om domstolene

Den 2. juli 2012 vedtog det ungarske parlament lovforslag nr. T/6393 om ændring af lov 
CLXI af 2011 om de ungarske domstoles opbygning og forvaltning (AOAC) og lov CLXII af 
2011 om ungarske dommeres retsstilling og aflønning (ALSRJ) (i det følgende benævnt "den 
nye lov"). Venedigkommissionen vurderer for øjeblikket ændringsbestemmelserne. Den 
forventes at udtale sig i oktober 2012. Et sammendrag af den nye lov gengives herunder.

Omfordeling af beføjelser mellem præsidenten for NJO og NJC

Med henblik på at begrænse de beføjelser, som præsidenten for NJO har, og fastlægge 
kriterier for udøvelsen heraf overføres i den nye lov en række beføjelser til NJC for så vidt 
angår både personale og domstolsadministration. 

Med hensyn til udnævnelsesproceduren får NJC ansvaret for at fastlægge de principper, som 
præsidenten for NJO skal anvende, når vedkommende udnævner en ansøger fra en anden-
eller tredjeplads i rangordenen til en ledig stilling. NJC får også ret til samtykke, når 
dommerstillingen skal besættes, hvis præsidenten for NJO ændrer rangeringen af ansøgerne. 
NJC skal også give sit samtykke til udnævnelse af en retspræsident, når kandidaten ikke har 
opnået flertallets støtte i den specialret, der vurderer ansøgerne. NJC offentliggør en årlig 
udtalelse om, hvordan præsidenten for NJO og præsidenten for Curiaen (den ungarske 
højesteret) evaluerer dommeres og retspræsidenters ansøgninger1.

                                               
1 Artikel 7, stk. 4, i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
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NJC får desuden nye beføjelser på personaleområdet, f.eks.: – beføjelse til at afgive en 
foreløbig udtalelse om personer, der er udnævnt til præsident for NJO og præsident for 
Curiaen på grundlag af en personlig samtale; – mulighed for i tilfælde af, at en dommer siger 
sin stilling op, at godkende en opsigelsesperiode på mindre end tre måneder og helt eller 
delvis fritstille dommeren i opsigelsesperioden1.

Hvad angår den centrale domstolsadministration, får NJC følgende ansvar: – NJC godkender 
tjenestedomstolens forretningsorden og offentliggør den på det centrale websted2; – NJC kan i 
særligt berettigede tilfælde kræve pådømmelse af sager efter en hasteprocedure, når disse 
vedrører et bredt spektrum af samfundet eller er af enestående betydning for almenvellet3; –
NJC fastlægger de principper, som præsidenten for NJO skal anvende, når han udpeger en 
anden domstol i stedet for den domstol, som en given sag oprindelig er indbragt for, hvis det 
er påkrævet af hensyn til målsætningen om at pådømme sager inden for rimelig tid4.

Ændringer, der skal sikre øget kontrol med præsidenten for NJO

Den nye lov ændrer ikke embedsperioden for præsidenten for NJO (ni år). Men den ophæver 
muligheden for at forlænge embedsperioden for præsidenten for NJO ved udløbet heraf, hvis 
parlamentet ikke vælger en ny præsident5. I tilfælde af hindringer, eller hvis stillingen er 
ledig, skal præsidenten for NJO afløses af vicepræsidenten for NJO. Hvis de, der har lov at 
erstatte præsidenten for NJO, ikke er til rådighed, skal præsidentens opgaver varetages af 
præsidenten for NJC6.

Med henblik på at øge tilsynet med de opgaver, som præsidenten for NJO udfører, skærper 
den nye lov præsidentens rapporterings- og begrundelsesforpligtelser. Den pligt, som 
præsidenten for NJO har til at rapportere årligt til parlamentet, suppleres af pligten til – én 
gang mellem to årsrapporter – at rapportere til domstolenes parlamentsudvalg7. Desuden skal 
alle afgørelser, som præsidenten for NJO træffer under varetagelsen af sine opgaver, når det 
er relevant, indeholde begrundelsen for afgørelsen.8. 

Ændringer, der skal sikre præsidenten for NJC øget uafhængighed 

Selv om den nye lov ikke ændrer ved sammensætningen af NJC (kun dommere), sikrer den, at 
møderne i NJC ud over præsidenten for NJO og justitsministeren har deltagelse – med ret til 
at blive hørt – af statsadvokaten, formanden for den ungarske advokatsammenslutning, 
formanden for det ungarske notarkammer samt civilsamfundet og andre interessegrupper, som 

                                               
1 Den fulde fortegnelse over NJC's beføjelser på personaleområdet er indarbejdet i artikel 7, stk. 4, i ændringerne 
til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
2 Artikel 7, stk. 2, i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
3 Artikel 7, stk. 3, i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
4 Ibid.

5 Artikel 14 i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
6 Artikel 6 i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
7 Artikel 4, stk. 4, i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
8 Artikel 5, stk. 1, i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
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præsidenten for NJC måtte invitere. Præsidenten for NJO og andre med ret til at blive hørt kan 
dog ikke længere deltage i møder for lukkede døre, medmindre de har fået tilladelse af NJC1.

Den nye lov giver også NJC ret til efter aftale med præsidenten for NJO at etablere sit eget 
separate budget inden for NJO's budgetramme2. Men NJO fastlægger fortsat de logistiske og 
tekniske betingelser for NJC. 

Ændringer vedrørende udnævnelse i faste perioder og overførsel af dommere

Den nye lov fjerner muligheden for gentagne prøveansættelser3 i henhold til artikel 25, stk. 4, 
i ALSRJ, hvorefter en dommer skal have sin ansættelse forlænget i en fast periode på tre år, 
hvis vedkommende findes "berettiget, efterfølgende vurdering nødvendig". I tilfælde, hvor 
dommeren ikke nåede op på 18 måneders reelt domstolsarbejde i sin ansættelsesperiode 
(minimumsperiode for vurdering), kan ansættelsen ifølge den nye lov forlænges med tre år i 
stedet for endnu en udnævnelse i en fast periode (ligesom før, ændringsbestemmelserne blev 
vedtaget). Ansættelsen af dommeren kan forlænges gentagne gange, indtil den samlede 
mængde domstolsarbejde når op på de 18 måneder, der som minimum kræves til en 
vurdering4. 

Hvad angår midlertidig udsendelse, er der i den nye lov fortsat mulighed for at udpege en 
dommer uden vedkommendes samtykke til en dommerstilling i en anden tjenesteenhed på 
midlertidig basis en gang hvert tredje år i maksimum et år. I denne forbindelse specificeres 
det i den nye lov, at midlertidig udsendelse kan være nødvendigt for at sikre en jævn fordeling 
af sagsbyrden mellem domstolene5 (i den tidligere gældende bestemmelse henvistes til 
"servicehensyn").

Når en domstol ophører, eller når dens beføjelser indskrænkes på en sådan måde, at det ikke 
længere er muligt for dommeren at udføre domstolsarbejde, stiller den nye lov krav om, at 
præsidenten for NJO skal tilbyde den pågældende dommer stillinger ved domstole på samme 
niveau eller på trinnet over eller under i retsvæsenet. Hvis der ikke kan tilbydes en stilling, 
eller hvis dommeren ikke vælger en af de tilbudte stillinger, skal præsidenten for NJO 
overføre dommeren til en domstol på samme niveau eller trinnet over eller under i 
retsvæsenet, idet der tages hensyn til den pågældende dommer6. Som nævnt nedenfor kan 
dommere, hvis de bliver overført, anlægge sag ved forvaltnings- og arbejdsretten om deres 
tjenstlige stilling.

Nye muligheder for domstolsprøvelse af afgørelser truffet af præsidenten for NJO

Den nye lov giver dommere en generel ret til at indbringe afgørelser, der er truffet af 
præsidenten for NJO i forbindelse med dennes personaleforvaltning, for domstolene. Desuden 

                                               
1 Artikel 10 i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
2 Artikel 8 i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
3 Artikel 29, stk. 2, i ændringerne til lov CLXII af 2011 om dommeres retsstilling og aflønning.

4 Artikel 18 i ændringerne til lov CLXII af 2011 om dommeres retsstilling og aflønning.
5 Artikel 19 i ændringerne til lov CLXII af 2011 om dommeres retsstilling og aflønning.
6 Artikel 20 i ændringerne til lov CLXII af 2011 om dommeres retsstilling og aflønning.
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giver den nye lov dommere mulighed for at fremsætte forfatningsmæssige klager over de 
regler, der udstedes af præsidenten for NJO1. 

Endvidere giver den nye lov ret til domstolsprøvelse af resultaterne af vurderingen af 
ansøgningerne til ansættelse som dommer. En ansøger kan gøre indsigelse over 
udnævnelsesafgørelsen, hvis de retlige krav til udnævnelsen af den heldige kandidat ikke er 
opfyldt, eller hvis den heldige kandidat ikke opfylder de betingelser, der er anført i 
stillingsannoncen. Der skal gøres indsigelse over for retspræsidenten ved den domstol, som 
havde en stilling at besætte, og retspræsidenten skal videregive indsigelsen gennem 
præsidenten for NJO til forvaltnings- og arbejdsretten for Budapest, som har enekompetence 
til at behandle den2.

For så vidt angår beslutninger, som præsidenten for NJO træffer om at udpege en anden 
domstol af hensyn til en rimelig sagsbehandlingstid, giver den nye lov de berørte parter ret til 
domstolsprøvelse. Curiaen pådømmer klager fra parterne over beslutninger om at udpege en
anden domstol. Curiaen kan kun ændre den skønsmæssige beslutning truffet af præsidenten 
for NJO i det omfang, præsidenten for NJO har overtrådt en lovbestemmelse, der finder 
anvendelse på beslutningstagningen3. 

Med hensyn til beslutninger, som præsidenten for NJO træffer om at overføre en dommer til 
en anden domstol, når en domstol ophører med at virke, eller når dens beføjelser indskrænkes 
på en sådan måde, at det ikke længere er muligt for dommeren at udføre domstolsarbejde, 
giver den nye lov dommerne ret til domstolsprøvelse. Dommere kan, hvis de bliver overført, 
anlægge sag ved forvaltnings- og arbejdsretten om deres tjenstlige stilling4. 

                                               
1 Artikel 5, stk. 4, i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
2 Artikel 17 i ændringerne til lov CLXII af 2011 om dommeres retsstilling og aflønning.
3 Artikel 3, stk. 2, i ændringerne til lov CLXI af 2011 om domstolenes opbygning og forvaltning.
4 Artikel 20 i ændringerne til lov CLXII af 2011 om dommeres retsstilling og aflønning. 


