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1 Για μια γενική επισκόπηση των νομικών προβλημάτων που εγείρει το νέο Σύνταγμα της Ουγγαρίας και των π
ροβλημάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία έγκρισής του (όσον αφορά τη διαφάνεια και την έλλειψη διαχ
ωρισμών) βλ. Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 614/2011, παράγραφοι 14-19 και γνωμοδότηση 621/2011, 
παράγραφοι 10-13, καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου σχετικά με το αναθε
ωρημένο Σύνταγμα της Ουγγαρίας (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Το παρόν έγγραφο εργασίας αφορά τη δικαστική αρχή, ήτοι τα δικαστήρια και τους δικαστές. Όσον αφορά τις
ελλείψεις της νομοθεσίας σχετικά με την εισαγγελική υπηρεσία, βλ. Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση
668/2012, σχετικά με την πράξη CLXIII του 2011 σχετικά με την εισαγγελική υπηρεσία και την πράξη CLXIV 
του 2011 σχετικά με το καθεστώς του Γενικού Εισαγγελέα, των εισαγγελέων και άλλων εισαγγελικών υπαλλήλ
ων και της σταδιοδρομίας των εισαγγελέων.
3 Το ΕΔΔΑ δήλωσε ότι «Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένα δικαστήριο µπορεί να θεωρηθεί «ανεξάρτητο», π
ρέπει µεταξύ άλλων να εξεταστεί ο τρόπος διορισµού των µελών του και η περίοδος θητείας τους, η ύπαρξη εγγυ
ήσεων κατά εξωτερικών πιέσεων και κατά πόσον το όργανο εµφανίζεται ως ανεξάρτητο» και όσον αφορά την α
μεροληψία ότι «υπάρχουν δύο πτυχές αυτής της απαίτησης. Κατά πρώτον, το δικαστήριο πρέπει να είναι πραγματ
ικά απαλλαγμένο από προσωπική προκατάληψη ή µεροληψία. Κατά δεύτερον, πρέπει επίσης να είναι αντικειμενι
κά αμερόληπτο, δηλαδή να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ώστε να απορρίπτονται οποιεσδήποτε σχετικές εύλογες αμ
φιβολίες», κατά συνέπεια «οι έννοιες της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικής αμεροληψίας είναι στενά συνδεδε
μένες μεταξύ τους».  Βλ. για παράδειγμα, Findlay κατά  Ηνωμένου Βασιλείου, 25 Φεβρουαρίου 1997, Εκθέσει
ς 1997-I, σ. 281, § 73. 
4 Άρθρο 47 παράγραφος 2 του Χάρτη: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσι
α και εντός ευλόγου προθεσμίας, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί
νομίμως. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει την υπεράσπιση και
εκπροσώπησή του»
5 Θέση της κυβέρνησης της Ουγγαρίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το νέο σύνταγμα της Ουγγαρίας της 6η
ς Ιουλίου 2011.

I. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο εργασίας παρέχει μια επισκόπηση του νομικού πλαισίου που διέπει την αν
εξαρτησία της δικαστικής αρχής στην Ουγγαρία. Αναφέρεται στις διατάξεις του Συντάγματο
ς1 σχετικά με τη δικαστική αρχή και στις διατάξεις των κάτωθι βασικών νόμων: Πράξη CLXI 
του 2011 σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση των δικαστηρίων της Ουγγαρίας
(AOAC), πράξη CLXIΙ του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και την αποζημίωση των δι
καστών στην Ουγγαρία (ALSRJ) και πράξη CLI του 2011 σχετικά με το Συνταγματικό Δικασ
τήριο της Ουγγαρίας2. Οι ανωτέρω πράξεις εξετάζονται σε σύγκριση με τα υφιστάμενα ευρω
παϊκά πρότυπα σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ήτοι, τη σύσταση 2010(12) της
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον ευρωπαϊκό χάρτη για το καθεστ
ώς των δικαστών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθ
ρώπου (ΕΣΔΑ)3 και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Α
νθρώπου, καθώς και με το άρθρο 47 παράγραφος 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη
ς ΕΕ4. Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι γνωμοδοτήσεις 614/2011 της Επιτροπής της Βενετίας σχ
ετικά με τρία νομικά ζητήματα που προκύπτουν στη διαδικασία κατάρτισης του νέου συντάγ
ματος, 621/2011 σχετικά με το νέο σύνταγμα της Ουγγαρίας και 663/2012 σχετικά με τους π
ροαναφερθέντες βασικούς νόμους, καθώς και οι θέσεις της κυβέρνησης της Ουγγαρίας σχετι
κά με την προαναφερθείσα γνωμοδότηση 621/20115 και οι ανακοινωθείσες τροποποιήσεις.

II. Συνταγματικές διατάξεις σχετικά με τη δικαστική αρχή

Σε συνταγματικό επίπεδο η ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής απορρέει κυρίως από την αρχ
ή της διάκρισης των εξουσιών που προβλέπεται στο άρθρο C 1. «Η λειτουργία του ουγγρικού
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6 Άρθρο R παράγραφος 3: «Οι διατάξεις του θεμελιώδους δικαίου ερμηνεύονται σύμφωνα με τους σκοπούς τους, 
την εθνική ομολογία και τα επιτεύγματα του ιστορικού μας Συντάγματος». 

Άρθρο 28: «Κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, τα δικαστήρια ερμηνεύουν πρωτίστως το κείμενο κάθε νόμου σ
ύμφωνα με τους σκοπούς του και το θεμελιώδες δίκαιο. Η ερμηνεία του θεμελιώδους δικαίου και άλλων νομοθεσ
ιών βασίζεται στην παραδοχή ότι υπηρετούν ηθικούς και οικονομικούς σκοπούς, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην
κοινή λογική και το δημόσιο συμφέρον». Βλ. σχετικά τη γνωμοδότηση 621/2011, παράγραφοι 28-30, 110 και
149 της Επιτροπής της Βενετίας, καθώς και μια απάντηση της κυβέρνησης που δηλώνει αφενός ότι «Η αναφορ
ά στο ιστορικό σύνταγμα ως πηγή ερμηνείας του νέου Συντάγματος έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα», αλλά τα
υτόχρονα, κατά τα φαινόμενα δεν του αποδίδει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς προσθέτει «καθήκον του Συ
νταγματικού Δικαστηρίου θα είναι να εντοπίσει το ακριβές περιεχόμενο των επιτευγμάτων του ιστορικού συντάγμ
ατος».

7 Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 621/2011, παράγραφοι 120-127 και 146.
8 Άρθρο IV του Συντάγματος. Βλ. Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 621/2011, παράγραφοι 69-70.
9 Βλ. Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 621/2011, παράγραφος 147: «Επιπλέον, προβλέπεται ένα αρκετά γε
νικό συνταγματικό πλαίσιο για καίριους τομείς, όπως το δικαστικό σώμα… Οι εγγυήσεις για τις βασικές αρχές πο
υ αφορούν τόσο σημαντικά ζητήματα κατοχυρώνονται συνήθως στο Σύνταγμα, ιδίως όταν προγραμματίζονται μεί
ζονες μεταρρυθμίσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ουγγρικού δικαστικού σώματος .» 

Βλ. επίσης Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 614/2011, παράγραφοι 51-53.

10 Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 621/2011, παράγραφοι 22-27.

κράτους βασίζεται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών.» Η ανεξαρτησία του κάθε δικαστή
κατοχυρώνεται από το άρθρο 26 παράγραφος 1. «Οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκειντα
ι μόνο στους νόμους, και απαγορεύεται να λαμβάνουν οδηγίες όσον αφορά τις δικαστικές τους
δραστηριότητες.» Το άρθρο 25 παράγραφος 5 προβλέπει τη συμμετοχή οργάνων της δικαστική
ς αυτοδιοίκησης στη διοίκηση των δικαστηρίων». Σημαντικοί παράγοντες που υποστηρίζουν τ
ην ανεξαρτησία των δικαστών, όπως η μονιμότητα, η εγγύηση της θητείας τους, η διάρθρωσ
η και η σύνθεση των διοικητικών φορέων δεν ρυθμίζονται στο Σύνταγμα και ορίζονται στους
βασικούς νόμους μαζί με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση της
δικαστικής αρχής. Κατά συνέπεια, το Σύνταγμα θεσπίζει απλώς ένα πολύ γενικό πλαίσιο για
τη λειτουργία της δικαστικής αρχής, χρησιμοποιώντας ευρείς και ασαφείς όρους, με αποτέλε
σμα η πλειονότητα των σημαντικών ζητημάτων να ρυθμίζεται μέσω των βασικών νόμων. Όσ
ον αφορά το συνταγματικό πλαίσιο, η Επιτροπή της Βενετίας έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα
σχετικά με τις συνταγματικές διατάξεις που αφορούν την ερμηνεία των νόμων6, τον περιορισ
μό των εξουσιών του Συνταγματικού Δικαστηρίου σε φορολογικά και δημοσιονομικά θέματ
α7 και την ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή8 και προειδοποίησε ρητά ότι ορισμένα από τα ζητ
ήματα πρέπει να ρυθμίζονται στο Σύνταγμα και όχι σε βασικό νόμο9.

ΙΙΙ. Βασικοί νόμοι σχετικά με τη δικαστική αρχή

Η Επιτροπή της Βενετίας έχει θέσει το ζήτημα της παραπομπής ορισμένων ζητημάτων στους
βασικούς νόμους αντί της ρύθμισής τους στο Σύνταγμα (50 παραπομπές στο νέο σύνταγμα π
ου καλύπτουν 26 θέματα).10 Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι τυχόν ελλείψεις ή ασαφείς διατυ
πώσεις στο Σύνταγμα όσον αφορά τη δικαστική αρχή καθιστούν απαραίτητο να δοθεί εξαιρε
τική προσοχή κατά τη θέσπιση ενός βασικού νόμου. Εντούτοις, οι δύο βασικοί νόμοι που έχ
ουν θεσπιστεί, ο AOAC και ο ALSRJ, προκαλούν διάφορες ανησυχίες όσον αφορά την ανεξ
αρτησία της δικαστικής αρχής συνολικά και τις εγγυήσεις για τον κάθε δικαστή, ιδίως όσον α
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11 Η Επιτροπή της Βενετίας στη γνωμοδότησή της αριθ. 663/2012 δήλωσε ότι (παράγραφος 9): «η θέσπιση μεγά
λου όγκου νομοθεσίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένα ζητήματα των βασι
κών νόμων που εξετάζονται στην παρούσα γνωμοδότηση δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.» 
12 Θεωρούνται βασικοί νόμοι όσον αφορά μεγάλα τμήματα και των δύο νόμων (μέρος 175 του AOAC και μέρο
ς 237 του ALSRJ). Η Επιτροπή της Βενετίας έθεσε το ζήτημα της υπερβολικής χρήσης βασικών νόμων σε διάφ
ορες πτυχές και των δύο νόμων-γνωμοδότηση 621/2011, παράγραφοι 18-20. 
13 Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν τουλάχιστον 65 προνομίες, κάποιες εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα εκτενείς
όσον αφορά την ανεξαρτησία των δικαστών, όπως για παράδειγμα η πρωτοβουλία για τη θέσπιση νομοθεσίας π
ου αφορά τα δικαστήρια, ο διορισμός άλλου δικαστηρίου για τη λήψη απόφασης σε εύλογο χρονικό διάστημα, 
η διαταγή της εκδίκασης υποθέσεων ως επειγόντων ζητημάτων που αφορούν ευρύ φάσμα της κοινωνίας ή υπο
θέσεων εξαιρετικής σημασίας από άποψη δημόσιου συμφέροντος, η υποβολή πρότασης στον Πρόεδρο της Δημ
οκρατίας όσον αφορά τον διορισμό και την απόλυση δικαστών, η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μετάθεση κα
ι τον διορισμό δικαστών σε άλλη υπηρεσία και σχετικά με τις μακροπρόθεσμες αποσπάσεις τους, η πρόταση πε
ιθαρχικών διαδικασιών, η λήψη της πρωτοβουλίας για την απονομή τίτλων, ο διορισμός μιας δικαστικής θέσης
σε άλλο δικαστήριο, η αλλαγή της κατάταξης των υποψηφίων, ο διορισμός των προέδρων των δικαστηρίων. Β
λ. επίσης Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 663/2012, παράγραφοι 33-36. 
14 Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 663/2012, παράγραφος 51: «…απλώς το γεγονός ότι μόνο οι δικαστές ε
ίναι επιλέξιμοι για τη θέση του προέδρου της ΕΔΑ δεν σημαίνει ότι ο τελευταίος αποτελεί όργανο δικαστικής αυτ
οδιοίκησης. Εφόσον ο Πρόεδρος της ΕΔΑ εκλέγεται από το Κοινοβούλιο, ήτοι έναν εξωτερικό παράγοντα ως πρ
ος τη δικαστική εξουσία, δεν μπορεί να θεωρηθεί όργανο δικαστικής αυτοδιοίκησης».

φορά τον ρόλο του προέδρου της Εθνικής Δικαστικής Αρχής (ΕΔΑ), τη διαδικασία διορισμο
ύ και τις δοκιμαστικές περιόδους, τη μεταφορά δικαστών και υποθέσεων και τις πειθαρχικές
διαδικασίες.1112

Δικαστική αυτορρύθμιση και ο πρόεδρος της ΕΔΑ

Με τον νέο νόμο (AOAC) ιδρύεται η Εθνική Δικαστική Αρχή (ΕΔΑ) και τα κεντρικά καθήκο
ντα της δικαστικής διοίκησης συγκεντρώνονται στα χέρια του προέδρου της ΕΔΑ ως μεμονω
μένου ατόμου. Ο κατάλογος των αρμοδιοτήτων του προέδρου αναφέρεται στο τμήμα 76 του
AOAC και σε διάφορα τμήματα του ALSRJ. Όπως αναφέρεται πιο λεπτομερώς κατωτέρω, οι
εν λόγω εξουσίες είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες· κάποιες από αυτές δεν εμπίπτουν στις συνήθει
ς αρμοδιότητες του επικεφαλής της δικαστικής διοίκησης στα κράτη μέλη, ενώ άλλες περιγρ
άφονται με πολύ ευρύ τρόπο χωρίς σαφή κριτήρια που να διέπουν την εφαρμογή τους.13 Επιπ
λέον, η μεγάλη διάρκεια της θητείας (9 έτη με δυνατότητα επέκτασης με πλειοψηφία δύο τρίτ
ων στο Κοινοβούλιο – τμήμα 66 του AOAC) σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες ευρείες
αρμοδιότητες του προέδρου της ΕΔΑ απαιτούν υψηλό επίπεδο λογοδοσίας. Από αυτή την άπ
οψη, ο/η πρόεδρος υποχρεούται να αναφέρει τις δραστηριότητές του/της στο Εθνικό Δικαστι
κό Συμβούλιο (ΕΔΣ) κάθε έξι μήνες και ετησίως στο Κοινοβούλιο. Εντούτοις, η υποβολή αν
αφορών – παρότι σημαντική για λόγους διαφάνειας – δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής σε σύ
γκριση με τα καθιερωμένα συστήματα στα κράτη μέλη. Επιπλέον, το ΕΔΣ ως σώμα εκπροσώ
πων της ίδιας της δικαστικής αρχής, που είναι ο φορέας που εποπτεύει τον πρόεδρο της ΕΔ
Α, δεν έχει αναλάβει ουσιαστικές εξουσίες. Απαρτίζεται από εκλεγμένους δικαστές, οι οποίοι
υπόκεινται στα διοικητικά μέτρα του προέδρου της ΕΔΑ· η ΕΔΑ διασφαλίζει τις λειτουργικές
συνθήκες για το ΕΔΣ και ο πρόεδρος της ΕΔΑ παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΕΔΣ κεκλει
σμένων των θυρών. Ταυτόχρονα η Επιτροπή της Βενετίας δεν θεωρεί τον πρόεδρο της ΕΔΑ
ως όργανο της δικαστικής αυτοδιοίκησης14.

Επιπλέον, δεν καθίσταται σαφές από τη διατύπωση των βασικών νόμων εάν οι γνωμοδοτήσει



DT\911918EL.doc 5/13 PE491.186v02-00

EL

15 Συνεπώς, η Επιτροπή της Βενετίας, ομοίως συμπέρανε (παράγραφος 50) ότι το ΕΔΣ «έχει ελάχιστες σημαντι
κές εξουσίες και ο ρόλος του στη διοίκηση του δικαστικού τομέα μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος».
16 Οι ουγγρικές αρχές στο έγγραφο της 14ης Μαρτίου 2011 όσον αφορά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βε
νετίας πρότειναν τις ακόλουθες νομοθετικές λύσεις: μεταφορά διαφόρων εξουσιών από την ΕΔΑ στο ΕΔΣ, όπω
ς για παράδειγμα η δυνατότητα εκδίκασης υποθέσεων ως επειγόντων ζητημάτων, αυστηρότερη υποχρέωση αν
αφοράς με δυνατότητα γραπτών ερωτήσεων και απαντήσεων, δυνατότητα και όχι δικαίωμα υποβολής προτάσε
ων για νέα νομοθεσία, αποκλίσεις από την κατάταξη των υποψηφίων βάσει των προϋποθέσεων που ορίζει το Ε
ΔΣ και κατόπιν συγκατάθεσης του ΕΔΣ, συγκατάθεση του ΕΔΣ σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τον διορισμό τ
ου επικεφαλής του δικαστηρίου.
17 Βλ. επίσης Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 663/2012, παράγραφοι 54-61, όπου επισημαίνεται ότι το σύ
στημα δεν συμμορφώνεται με την παράγραφο 47 της Σύστασης (2010)12 που απαιτεί «μια ανεξάρτητη και αρμ
όδια αρχή που προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από το δικαστικό τομέα» η οποία «πρέπει να εξουσιοδοτείται για
τη διατύπωση συστάσεων ή ρητών γνωμοδοτήσεων που ακολουθεί στην πράξη η σχετική αρχή διορισμού». 

ς και οι συστάσεις του ΕΔΣ είναι δεσμευτικές για τον πρόεδρο της ΕΔΑ και ο ρόλος του ΕΔ
Σ θεωρείται ανίσχυρος από την Επιτροπή της Βενετίας15. Επιπροσθέτως, τα διαδικαστικά εμπ
όδια που τίθενται στην απομάκρυνση του προέδρου της ΕΔΑ προκαλούν επιπλέον ανησυχίε
ς. Ο/η πρόεδρος της ΕΔΑ μπορεί να απομακρυνθεί μόνο λόγω της ασαφούς προσδιορισμένη
ς «αναξιότητας της θέσης του/της» είτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε από το ΕΔΣ, 
με την υποστήριξη της πλειοψηφίας των δύο τρίτων του Κοινοβουλίου. Όλα τα ανωτέρω στο
ιχεία οδήγησαν την Επιτροπή της Βενετίας να καταλήξει στο συμπέρασμα (παράγραφος 26) 
ότι «κανένα από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν προβλέπει τόσο εκτενείς εξου
σίες για ένα μόνο πρόσωπο, γεγονός που προκαλεί έλλειψη επαρκούς δημοκρατικής λογοδοσία
ς» και ότι (παράγραφος 36) ο/η πρόεδρος της ΕΔΑ «δεν είναι απλώς ένας ισχυρός παράγοντα
ς της διοίκησης του δικαστηρίου», αλλά «παρεμβαίνει πολύ έντονα στη λήψη αποφάσεων μέσω
του δικαιώματος μεταφοράς υποθέσεων σε άλλα δικαστήρια, της επιρροής του/της σε μεμονωμέ
νους δικαστές και στην εσωτερική διάρθρωση της δικαστικής αρχής». Ως εκ τούτου, παρότρυν
ε την Ουγγαρία να αυξήσει τη λογοδοσία του προέδρου της ΕΔΑ16.

Επιλογή και διορισμός των δικαστών

Η διαδικασία για τον διορισμό των δικαστών διέπεται από τον νόμο ALSRJ (τμήματα 3-30) 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει έναν από τους υποψηφίους που προτείνει ο πρόεδρος
της ΕΔΑ. Οι υποψήφιοι εμφανίζονται ενώπιον μιας επιτροπής δικαστών που τους κατατάσσε
ι βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (δοκιμή επαγγελματικής ικανότητας και άλλα κριτήρια που
σχετίζονται με την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική εμπειρία τους). Η κατάταξη και οι αιτ
ήσεις αποστέλλονται στον πρόεδρο της ΕΔΑ για αξιολόγηση. Παρότι ο διορισμός από ένα μ
όνο πρόσωπο είναι συμβατός με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο νόμος ALSRJ παραχωρεί σημαντι
κή διακριτική εξουσία στον πρόεδρο της ΕΔΑ. Όταν του προσκομιστεί η κατάταξη των υποψ
ηφίων που έχει καταρτιστεί από την ομάδα των δικαστών, ο πρόεδρος της ΕΔΑ μπορεί να απ
οφασίσει βάσει διακριτικής ευχέρειας να αποκλίνει από αυτήν και να προτείνει τον δεύτερο ή
τον τρίτο υποψήφιο στον κατάλογο για τη συμπλήρωση της θέσης, χωρίς να προβλέπεται καν
ένας δικαστικός έλεγχος (τμήμα 18 παράγραφος 3)17. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή της Βενετία
ς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το νέο σύστημα έχει ως αποτέλεσμα (παράγραφος 61) «τον
περιορισμό των εγγυήσεων για την αντικειμενική επιλογή υποψηφίων».

Δικαστική θητεία και μονιμότητα
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18 Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 663/2012, παράγραφοι 66-68. Οι ουγγρικές αρχές στο έγγραφο της 14
ης Μαρτίου 2011 πρότειναν τις ακόλουθες νομοθετικές λύσεις: περιορισμός της δοκιμαστικής περιόδου στις δύ
ο θητείες (2 φορές από 3 χρόνια). 
Όσον αφορά τις δοκιμαστικές περιόδους βλ. επίσης την κοινή γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας και τη
ς Διεύθυνσης Συνεργασίας στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθ
έσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης αριθ. 550/2009 της 16ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πενταετή δοκιμασ
τική περίοδο στην Ουκρανία (παράγραφος 39): «Εάν οι δοκιμαστικές περίοδοι θεωρούνται απαραίτητες, δεν πρ
έπει να υπερβαίνουν τα δύο έτη. Μια περίοδος πέντε ετών δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή. Μια τέτοια περίοδ
ος θα σήμαινε ότι σημαντικός αριθμός δικαστών ανά πάσα στιγμή θα ένιωθαν αβεβαιότητα για το μέλλον τους».
19 Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 663/2012, παράγραφος 79. Οι ουγγρικές αρχές στο έγγραφο της 14ης
Μαρτίου 2011 πρότειναν τις ακόλουθες νομοθετικές λύσεις: η μεταφορά είναι δυνατή μόνο εάν καθίσταται ανα
γκαία για την ομοιόμορφη κατανομή του φόρτου των υποθέσεων ή για την επαγγελματική εξέλιξη του δικαστή.

Όπως αναφέρεται στη σύσταση (2010)12 «η ασφάλεια του αξιώματος και η μονιμότητα είναι
σημαντικά στοιχεία για την ανεξαρτησία των δικαστών». Σύμφωνα με τον νόμο ALSRJ, οι δικ
αστές διορίζονται την πρώτη φορά για δοκιμαστική περίοδο τριών ετών (τμήμα 23 παράγραφ
ος 1). Ένας δικαστής που έχει διοριστεί για συγκεκριμένη θητεία μπορεί να ζητήσει να διορι
στεί για αόριστο διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο/η δικαστής υπόκειται σε αξιολόγηση τω
ν επαγγελματικών του επιδόσεων (τμήμα 24). Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα επανάληψη
ς των δοκιμαστικών περιόδων (τμήμα 25 παράγραφος 4). Ο νόμος δεν θεσπίζει μέγιστο όριο
σωρευτικών δοκιμαστικών περιόδων ούτε συγκεκριμένες διασφαλίσεις όσον αφορά την από
φαση μόνιμου διορισμού. Η Επιτροπή της Βενετίας επεσήμανε ότι οι δοκιμαστικές περίοδοι, 
παρότι χρησιμοποιούνται σε ορισμένα κράτη, είναι γενικά προβληματικές όσον αφορά την α
νεξαρτησία της δικαιοσύνης, γιατί οι δικαστές «ενδέχεται να νιώθουν πιεσμένοι να αποφανθο
ύν σχετικά με υποθέσεις με συγκεκριμένο τρόπο». Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε τέτοιο σύστημ
α πρέπει να προβλέπει αντικειμενικά κριτήρια με διαδικαστικές διασφαλίσεις και τον ρητό πε
ριορισμό των σωρευτικών δοκιμαστικών περιόδων18.

Όσον αφορά τη μονιμότητα, η Σύσταση (2010)12, παράγραφος 52, αναφέρει: «Ένας δικαστή
ς δεν πρέπει να διορίζεται εκ νέου ή να μετακινείται σε άλλο δικαστικό αξίωμα χωρίς τη συγκατ
άθεσή του, εκτός από περιπτώσεις πειθαρχικών κυρώσεων ή μεταρρύθμισης της οργάνωσης το
υ δικαστικού συστήματος». Ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να διορίζει εκ νέου τους δικα
στές χωρίς τη συγκατάθεσή τους σε προσωρινή βάση για λόγους συμφέροντος της υπηρεσίας
κάθε τρία έτη για ένα έτος, και ο πρόεδρος της ΕΔΑ δύναται να εκδίδει εντολές προσωρινής
απόσπασης (τμήμα 33). Εάν ο δικαστής δεν συμφωνεί με την εν λόγω μετάθεση απαλλάσσετ
αι αυτόματα από το αξίωμά του και η υπηρεσία του διακόπτεται (τμήμα 94). Σύμφωνα με τη
ν Επιτροπή της Βενετίας αυτό το σύστημα είναι «υπερβολικά αυστηρό» και πρέπει να υπάρχο
υν «σαφείς και αναλογικοί κανόνες για τις εν λόγω ενέργειες καθώς και δικαίωμα έφεσης»19.

Κατανομή των υποθέσεων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαστική ανεξαρτησία, «Η κατανομή υποθέσεων σε ένα δικα
στήριο πρέπει να πληροί αντικειμενικά προκαθορισμένα κριτήρια» (σύσταση (2010)12) που έχ
ουν οριστεί εκ των προτέρων δια νόμου. Παρότι ο νόμος AOAC θεσπίζει συγκεκριμένα κριτ
ήρια για την κατανομή των υποθέσεων (τμήμα 9), οι εξαιρέσεις του βασίζονται, σύμφωνα με
την Επιτροπή της Βενετίας, σε αρκετά ασαφή κριτήρια και συνεπώς εγείρουν ανησυχίες όσον
αφορά τον αντίκτυπό τους στη δικαστική ανεξαρτησία. Ο πρόεδρος της ΕΔΑ μπορεί να διορί
σει άλλο δικαστήριο για μια υπόθεση αντί για το αρμόδιο δικαστήριο εάν αυτό κρίνεται απαρ
αίτητο για την εκδίκαση υποθέσεων «εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος» (τμήμα 76) χωρίς
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20 Η Επιτροπή της Βενετίας αναφέρθηκε σε 9 υποθέσεις όπου έχει γίνει ήδη μεταφορά. Βλ. Επιτροπή της Βενετ
ίας, γνωμοδότηση 663/2012, παράγραφοι 86-94. Οι ουγγρικές αρχές στο έγγραφο της 14ης Μαρτίου 2011 πρότ
ειναν τις ακόλουθες νομοθετικές λύσεις: το ΕΔΣ θα εκδώσει μια σύσταση που πρέπει να τηρηθεί από τον πρόε
δρο της ΕΔΑ.
21 Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 663/2012, παράγραφοι 102-110.
22 Οι ουγγρικές αρχές στο έγγραφο της 14ης Μαρτίου 2011 πρότειναν τις ακόλουθες νομοθετικές λύσεις: τροπο
ποίηση των μεταβατικών διατάξεων κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
23 Επιτροπή της Βενετίας, γνωμοδότηση 665/2012.

την ύπαρξη σαφών αντικειμενικών κριτηρίων20.

Ηλικία συνταξιοδότησης

Ο νόμος ALSRJ και οι μεταβατικές διατάξεις του θεμελιώδους δικαίου προβλέπουν τη συγχ
ώνευση του ανώτατου ορίου ηλικίας με την ηλικία συνταξιοδότησης (62 έτη), με αποτέλεσμ
α οι δικαστές που φτάνουν την ηλικία συνταξιοδότησης να υποχρεούνται να συνταξιοδοτηθο
ύν. Η αιφνίδια αλλαγή στο ανώτατο όριο ηλικίας σημαίνει ότι σχεδόν δέκα τοις εκατό των δι
καστών στην Ουγγαρία θα συνταξιοδοτηθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος21. Σε α
υτό το πλαίσιο, η Επιτροπή της Βενετίας έθεσε το ζήτημα του αναδρομικού αποτελέσματος κ
αι της έννοιας της ανεξαρτησίας λόγω του μεγάλου αριθμού δικαστών που πρόκειται να συντ
αξιοδοτηθούν22. Ταυτόχρονα, οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ίση μεταχείριση στην απασχ
όληση, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/78/ΕΚ, απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω ηλικίας σ
τον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, εάν μια κυβέρνηση
αποφασίσει να μειώσει την ηλικία συνταξιοδότησης για μια ομάδα ατόμων και όχι για άλλες
πρέπει να παράσχει αντικειμενική και αναλογική αιτιολόγηση. Κατόπιν της προειδοποιητικής
επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου, η Ουγγαρία πρότεινε τη συμπερί
ληψη μιας ρήτρας που θα επιτρέπει την παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης ενός δικαστή
μετά τα 62 έτη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εάν ο δικαστής υποβληθεί επιτυχώς στον έλεγχ
ο της «επαγγελματικής και ιατρικής του ικανότητας» από το ΕΔΣ. Σύμφωνα με την Επιτροπ
ή, η εν λόγω πρόταση δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ γιατί οι εν λόγω παρατάσεις μ
πορεί να είναι αυθαίρετες, εφαρμόζονται μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις και δεν αίρουν τ
η βασική ανησυχία της Επιτροπής, που είναι η διαφορά στη μεταχείριση των δικαστών σε σχ
έση με άλλα επαγγέλματα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ουγγ
αρία δεν παρείχε αντικειμενική αιτιολόγηση για τη μείωση της υποχρεωτικής ηλικίας συνταξι
οδότησης των δικαστών, των εισαγγελέων και των συμβολαιογράφων και στις 7 Μαρτίου
2012 αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη – το δεύτερο στάδιο δυνάμει των διαδι
κασιών παράβασης της ΕΕ – και στις 25 Απριλίου 2012 παρέπεμψε το ζήτημα στο Δικαστήρι
ο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνταγματικό Δικαστήριο

Η Επιτροπή της Βενετίας23 αξιολόγησε επίσης την Πράξη CLI του 2011 σχετικά με το Συντα
γματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας και επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα σημεία: - η
ανεξαρτησία του Συνταγματικού Δικαστηρίου και το καθεστώς των δικαστών του πρέπει να τ
ελούν υπό την εγγύηση του θεμελιώδους δικαίου και όχι μόνο της Πράξης σχετικά με το Συν
ταγματικό Δικαστήριο· - πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες διαδικαστικές διασφαλίσεις όσον α
φορά τον αποκλεισμό ενός μέλους από το Δικαστήριο· - πρέπει να αποσαφηνιστούν οι δύο μ
εμονωμένες διαδικασίες καταγγελίας· - πρέπει να προβλεφθεί μια εξαίρεση της απαίτησης εξ
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άντλησης των ένδικων μέσων για όλες τις περιπτώσεις που η συμμόρφωση με τον εν λόγω κ
ανόνα θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία σε ένα άτομο· - δεν υπάρχουν διατά
ξεις σχετικά με τη δικαστική συνδρομή· - τα «βασικά στοιχεία» στην Πράξη σχετικά με το Συ
νταγματικό Δικαστήριο πρέπει να περιορίζονται στις θεμελιώδεις αρχές· - πρέπει να καταργη
θεί ο περιορισμός των εξουσιών ελέγχου του Συνταγματικού Δικαστηρίου σε δημοσιονομικά
ζητήματα.

IV. Η έννοια της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτ
ων της ΕΕ και η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης

Τυχόν αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δικαστών που βασίζ
ονται σε συστηματικές ελλείψεις του Συντάγματος και των εθνικών νόμων μπορεί να έχουν σ
ημαντικό αντίκτυπο στη συνεχή συνεργασία εντός του κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης που κατοχυρώνεται στα άρθρα
81 ΣΛΕΕ (αστικές υποθέσεις) και 82 ΣΛΕΕ (ποινικές υποθέσεις). Από αυτή την άποψη είναι
απαραίτητο να επισημανθούν οι προνομίες της ΕΕ στον τομέα του ποινικού δικαίου, όπου έχ
ουν ήδη θεσπιστεί διάφορα εκτενή νομικά μέσα βάσει της αμοιβαίας αναγνώρισης, γεγονός π
ου συνεπάγεται τη λιγότερο ή περισσότερο αυτόματη αναγνώριση των δικαστικών αποφάσε
ων άλλων κρατών μελών, που εκτείνονται από τη μεταφορά υπόπτων και καταδικασθέντων α
τόμων (ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης), μέχρι τα μέτρα αναστολής και τη συλλογή αποδεικτι
κών στοιχείων (ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων και προτεινόμεν
η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας). Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την ανεξα
ρτησία και την αμεροληψία των δικαστών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την υ
φιστάμενη δομή που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ταυτόχρονα, οποιοδήποτε διασυ
νοριακό ζήτημα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ θα μπορούσε να ενερ
γοποιήσει άμεσα το άρθρο 47 παράγραφος 2 του Χάρτη σε σχέση με το άρθρο 52 παράγραφ
ος 3 του Χάρτη όσον αφορά την ομοιόμορφη κατανόηση των δικαιωμάτων, όπως διασφαλίζε
ται και από την ΕΣΔΑ.  

V. Τροποποίηση των βασικών νόμων σχετικά με τη δικαιοσύνη

Το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε στις 2 Ιουλίου 2012 τη νομοθετική πρόταση αριθ. Τ/6393 
σχετικά με την τροποποίηση του νόμου CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκη
ση των δικαστηρίων και του νόμου CLXII του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και τις α
ποζημιώσεις των δικαστών (εφεξής αποκαλούμενη νέος νόμος). Η Επιτροπή της Βενετίας αξ
ιολογεί σήμερα τις τροποποιητικές διατάξεις. Η γνώμη της επ' αυτών αναμένεται να διατυπω
θεί τον Οκτώβριο του 2012. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του νέου νόμου.

Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του προέδρου της ΕΔΑ και του ΕΔΣ

Με στόχο τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων του προέδρου της ΕΔΑ και τη θέσπιση κριτηρί
ων για την άσκησή τους, ο νέος νόμος μεταβιβάζει σειρά αρμοδιοτήτων στο ΕΔΣ τόσο στον
τομέα των ανθρωπίνων πόρων όσο και στον τομέα της διοίκησης των δικαστηρίων. 

Όσον αφορά τη διαδικασία του διορισμού δικαστών, έχει ανατεθεί στο ΕΔΣ η ευθύνη του κα
θορισμού των αρχών που θα εφαρμόζει ο πρόεδρος της ΕΔΑ κατά την πλήρωση μιας κενής θ
έσης και ο αιτών βρίσκεται στη δεύτερη ή τρίτη θέση της ιεραρχικής τάξης. Το ΕΔΣ διαθέτει



DT\911918EL.doc 9/13 PE491.186v02-00

EL

24 Τμήμα 7 παράγραφος 4 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκησ
η των δικαστηρίων.
25 Ο πλήρης κατάλογος των αρμοδιοτήτων του ΕΔΣ στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων ορίζεται στο τμήμα 7 π
αράγραφος 4 των τροποποιήσεων του νόμου CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση των δικασ
τηρίων.
26 Τμήμα 7 παράγραφος 2 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκησ
η των δικαστηρίων.
27 Τμήμα 7 παράγραφος 3 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκησ
η των δικαστηρίων.
28 ο.π..
29 Τμήμα 14 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση των δικαστη
ρίων.
30 Τμήμα 6 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση των δικαστηρ
ίων.

επίσης δικαίωμα σύμφωνης γνώμης κατά την επικύρωση των αιτήσεων δικαστών σε περίπτω
ση που ο πρόεδρος της ΕΔΑ τροποποιεί την τάξη των υποψηφίων δικαστών. Η σύμφωνη γν
ώμη του ΕΔΣ ζητείται επίσης σε περίπτωση διορισμού προϊσταμένων του δικαστηρίου όταν
ο υποψήφιος δεν τυγχάνει της υποστήριξης της πλειοψηφίας του εποπτεύοντος δικαστικού σ
υμβουλίου. Το ΕΔΣ δημοσιοποιεί τη γνώμη του ετησίως όσον αφορά την πρακτική του προέ
δρου της ΕΔΑ και του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσον αφορά την αξιολόγηση τ
ων αιτήσεων των δικαστών και προϊσταμένων του δικαστηρίου24.

Εξάλλου οι νέες αρμοδιότητες του ΕΔΣ στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων: την αρμοδιότητα διατύπωσης μιας προκαταρκτικής γνώμης για πρόσωπα που
έχουν διοριστεί πρόεδροι της ΕΔΑ και πρόεδροι του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί τη βάσει μια
ς ατομικής συνέντευξης· τη δυνατότητα, σε περίπτωση παραίτησης δικαστών να εγκρίνει περ
ίοδο γνωστοποίησης βραχύτερη των τριών μηνών και να απαλλάσσει τον δικαστή από τα καθ
ήκοντά του κατά την περίοδο αυτή πλήρως ή εν μέρει25.

Στον τομέα της κεντρικής διοίκησης των δικαστηρίων έχουν ανατεθεί στο ΕΔΣ οι εξής νέες α
ρμοδιότητες: το ΕΔΣ εγκρίνει τον κανονισμό διαδικασίας του δικαστηρίου και τον δημοσιεύ
ει σε ένα κεντρικό ιστότοπο26· δύναται, σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, να διατάξει με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος την επικύρωση υποθέσεων που αφορούν ένα ευρύ φάσμα της κοινω
νίας ή υποθέσεων εξαιρετικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον27· το ΕΔΣ θεσπίζει τις αρχές πο
υ θα εφαρμόσει ο πρόεδρος της ΕΔΑ όταν παραπέμπει την υπόθεση σε ένα δικαστήριο διαφορετικ
ό από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το στόχο της επικύ
ρωσης υποθέσεων εντός ευλόγου προθεσμίας28.

Τροποποιήσεις προκειμένου να αυξηθεί η λογοδοσία του προέδρου της ΕΔΑ

Ο νέος νόμος δεν μειώνει τη διάρκεια της θητείας του προέδρου της ΕΔΑ (9 έτη). Καταργεί, 
ωστόσο, τη δυνατότητα παράτασης της θητείας του προέδρου της ΕΔΑ μετά τη λήξη της, εά
ν το Κοινοβούλιο αδυνατεί να εκλέξει νέο πρόεδρο29. Σε περίπτωση κωλύματος ή μη πλήρωσ
ης της θέσης, ο πρόεδρος της ΕΔΑ αναπληρώνεται από το γενικό αντιπρόεδρο της ΕΔΑ. Σε π
ερίπτωση απουσίας των αναπληρωτών, τα καθήκοντα του προέδρου της ΕΔΑ ασκεί ο πρόεδρ
ος του ΕΔΣ30.

Με στόχο την αύξηση του ελέγχου των δραστηριοτήτων του προέδρου της ΕΔΑ ο νέος νόμο
ς ενισχύει την υποχρέωσή του να υποβάλει έκθεση καθώς και την υποχρέωση αιτιολόγησης. 
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31 Τμήμα 4 παράγραφος 4 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκησ
η των δικαστηρίων.
32 Τμήμα 5 παράγραφος 1 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκησ
η των δικαστηρίων.
33 Τμήμα 10 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση των δικαστη
ρίων.
34 Τμήμα 8 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση των δικαστηρ
ίων.
35 Τμήμα 29 παράγραφος 2 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXIΙ του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και τ
ις αποζημιώσεις των δικαστών.
36 Τμήμα 18 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXIΙ του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και τις αποζημιώσει
ς των δικαστών.

Η υποχρέωση του προέδρου της ΕΔΑ να υποβάλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο συμπληρ
ώνεται από την υποχρέωση να υποβάλει έκθεση – άπαξ μεταξύ των ετήσιων εκθέσεων – και
στην κοινοβουλευτική επιτροπή για τη δικαιοσύνη31. Επιπλέον, όλες οι αποφάσεις που λαμβά
νει ο πρόεδρος της ΕΔΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του «αναφέρουν, ενδεχομένως, τ
ους λόγους της απόφασής του»32. 

Τροποποιήσεις με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ΕΔΣ

Ο νέος νόμος αν και δεν τροποποιεί τη σύνθεση του ΕΔΣ (απαρτίζεται μόνο από δικαστές), δ
ιασφαλίζει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του με συμβουλευτικά δικαιώματα – εκτός του π
ροέδρου της ΕΔΑ και του αρμόδιου υπουργού δικαιοσύνης – του Γενικού Εισαγγελέα, του π
ροέδρου της Ένωσης Ούγγρων Δικηγόρων, του προέδρου των Ούγγρων Συμβολαιογράφων κ
αθώς και της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ομάδων συμφερόντων που προσκαλούνται α
πό τον πρόεδρο του ΕΔΣ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΕΔΑ και άλλα πρόσωπα με συμβουλευτικά δικαιώματα δεν μπορού
ν πλέον να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών, παρά μόνον με την άδει
α του ΕΔΣ33.

Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης το δικαίωμα το ΕΔΣ να εγκρίνει, με τη συμφωνία του προέδρ
ου της ΕΔΑ, το δικό του ξεχωριστό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ε
ΔΑ34. Εντούτοις, η ΕΔΑ συνεχίζει να παρέχει στο ΕΔΣ εφοδιαστικά και τεχνικά μέσα. 

Τροποποιήσεις σχετικά με τον διορισμό για συγκεκριμένο διάστημα και τη μετάθεση δικαστ
ών

Ο νέος νόμος καταργεί τη δυνατότητα των επαναληπτικών δοκιμαστικών περιόδων35 που θεσ
πίζονται στο τμήμα 25 παράγραφος 4 του ALSRJ, σύμφωνα με το οποίο ένας δικαστής διορί
ζεται εκ νέου για μια περίοδο 3 ετών εφόσον αξιολογείται ως «επιλέξιμος για νέα αξιολόγησ
η». Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διάρκεια του πραγματικού δικαστικού έργου του δικα
στή δεν συμπληρώνει τους 18 μήνες (ελάχιστο απαιτούμενο διάστημα για αξιολόγηση), ο νέ
ος νόμος προβλέπει την παράταση του διορισμού κατά 3 έτη αντί ενός νέου διορισμού συγκε
κριμένης διάρκειας (πράγμα που ίσχυε πριν από την έγκριση των τροποποιητικών διατάξεω
ν). Ο διορισμός του δικαστή μπορεί να παραταθεί διαδοχικά έως ότου ο δικαστής ασκήσει πρ
άγματι τα καθήκοντά του για 18 συνολικά μήνες που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την αξι
ολόγησή του36. 
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37 Τμήμα 19 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXIΙ του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και τις αποζημιώσε
ις των δικαστών.
38 Τμήμα 20 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXIΙ του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και τις αποζημιώσε
ις των δικαστών.
39 Τμήμα 5, παράγραφος 4 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXIΙ του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και τ
ις αποζημιώσεις των δικαστών.
40 Τμήμα 17 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXIΙ του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και τις αποζημιώσε
ις των δικαστών.

Όσον αφορά την προσωρινή απόσπαση, ο νέος νόμος εξακολουθεί να προβλέπει τη δυνατότ
ητα διορισμού ενός δικαστή, χωρίς τη συναίνεσή του, σε μια δικαστική θέση ή σε μια άλλη υ
πηρεσία σε προσωρινή βάση άπαξ κάθε τρία χρόνια, για μέγιστο διάστημα ενός έτους. Στο πλ
αίσιο αυτό, ο νέος νόμος ορίζει ότι η προσωρινή απόσπαση μπορεί να διαταχθεί προκειμένου να δ
ιασφαλίζεται η ομαλή κατανομή του φόρτου των υποθέσεων μεταξύ των δικαστηρίων37 (η ισχύου
σα κατά το παρελθόν διάταξη αναφερόταν απλώς σε «μη υπηρεσιακούς λόγους»). 

Όταν ένα δικαστήριο παύει να λειτουργεί ή όταν η αρμοδιότητά του περιορίζεται κατά τρόπο
που καθιστά πλέον αδύνατο το δικαιοδοτικό έργο ενός δικαστή, ο νέος νόμος θεσπίζει την υ
ποχρέωση του προέδρου της ΕΔΑ να προτείνει στον ενδιαφερόμενο δικαστή θέσεις σε δικασ
τήρια ίδιου βαθμού δικαιοδοσίας ή σε δικαστήρια του αμέσως κατώτερου ή ανώτερου βαθμο
ύ. Εάν δεν υπάρχει θέση που μπορεί να προταθεί, ή εάν ο δικαστής δεν επιλέγει κάποια από τ
ις δυνητικές θέσεις, ο πρόεδρος της ΕΔΑ μεταθέτει το δικαστή σε δικαστήριο ιδίου βαθμού δ
ικαιοδοσίας ή του αμέσως κατώτερου βαθμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το συμφέρον το
υ ενδιαφερόμενου δικαστή38. Όπως αναφέρεται στη συνέχεια, οι δικαστές μπορούν, σε περίπ
τωση μετάθεσης, να προσφύγουν στα διοικητικά και εργατικά δικαστήρια όσον αφορά το υπ
ηρεσιακό τους καθεστώς.

Νέες δυνατότητες δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων του προέδρου της ΕΔΑ

Ο νέος νόμος παρέχει στους δικαστές γενικό δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων που
λαμβάνει ο πρόεδρος της ΕΔΑ στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του σε θέματα διοί
κησης προσωπικού. Επιπλέον, ο νέος νόμος παρέχει στους δικαστές τη δυνατότητα να ασκή
σουν συνταγματική προσφυγή όσον αφορά τις διατάξεις που εκδίδει ο πρόεδρος της ΕΔΑ39. 

Εξάλλου, ο νέος νόμος προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής σε δικαστικό έλεγχο των αποτελ
εσμάτων των αιτήσεων για διορισμό δικαστών. Ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά τ
ης απόφασης διορισμού, εφόσον δεν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για το διορισμό το
υ επιλεγέντος υποψηφίου ή εάν ο επιλεγείς υποψήφιος δεν πληροί τους όρους που προβλέπει
η ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων. Η ένσταση υποβάλλεται στον πρόεδρο του δικαστ
ηρίου που αφορά ο διορισμός, ο οποίος τη διαβιβάζει μέσω του προέδρου της ΕΔΑ στο διοικ
ητικό και εργατικό δικαστήριο της Βουδαπέστης που διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα εκδ
ίκασης της υπόθεσης40.

Όσον αφορά την απόφαση του προέδρου της ΕΔΑ να ορίσει ένα άλλο δικαστήριο χάριν της ε
κδίκασης υποθέσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο νέος νόμος παρέχει στα θιγόμε
να μέρη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου. Οι εφέσεις που υποβάλλονται από τους διαδίκους κατ
ά των αποφάσεων ορισμού ενός άλλου δικαστηρίου επικυρώνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται μόνο να αναθεωρήσει την απόφαση που εκδίδει ο πρόεδρος της
ΕΔΑ στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας, στο βαθμό που ο πρόεδρος της ΕΔΑ έχει παραβι
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41 Τμήμα 3 παράγραφος 2 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και διοίκησ
η των δικαστηρίων..
42 Τμήμα 20 των τροποποιήσεων στο νόμο CLXIΙ του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και τις αποζημιώσε
ις των δικαστών. 

άσει τις εφαρμοστέες για τη λήψη της απόφασης νομοθετικές διατάξεις41. 

Όσον αφορά την απόφαση του προέδρου της ΕΔΑ να αποσπάσει ένα δικαστή σε ένα άλλο δι
καστήριο σε περίπτωση κατά την οποία ένα δικαστήριο παύει να λειτουργεί ή οι αρμοδιότητέ
ς του μειώνονται κατά τρόπο που ο δικαστής δεν μπορεί πλέον να ασκήσει το δικαιοδοτικό τ
ου έργο, ο νέος νόμος παρέχει στους δικαστές δυνατότητα δικαστικού ελέγχου. Οι δικαστές
δύνανται, σε περίπτωση απόσπασης, να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του διοικητικού και ερ
γατικού δικαστηρίου όσον αφορά το υπηρεσιακό τους καθεστώς42. 


