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I. Įžanga

Šiame darbo dokumente pateikiama Vengrijos teismų nepriklausomumą reglamentuojančios 
teisinės sistemos apžvalga. Jame pateikiamos nuorodos į konstitucijos1 nuostatas, susijusias su 
teismų sistema, ir šių pagrindinių įstatymų nuostatas: 2011 m. įstatymo CLXI dėl Vengrijos 
teismų veiklos organizavimo ir administravimo (AOAC), 2011 m. įstatymo CLXII dėl 
Vengrijos teisėjų teisinio statuso ir darbo užmokesčio (ALSRJ) ir 2011 m. įstatymo CLI dėl 
Vengrijos Konstitucinio Teismo2. Šie teisės aktai nagrinėjami remiantis galiojančiais Europos 
standartais, taikomais teismų nepriklausomumui, t. y. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 
rekomendacija (2010)12 ir Europos chartija dėl teisėjų statuso, ir atsižvelgiant į Europos 
žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 6 straipsnį3, susijusią Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktiką ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 2 dalį4. Taip pat atsižvelgta į 
Venecijos komisijos nuomonę Nr. 614/2011 dėl trijų teisinių klausimų, susijusių su naujosios 
konstitucijos projekto rengimu, nuomonę Nr. 621/2011 dėl naujosios Vengrijos konstitucijos 
ir nuomonę Nr. 663/2012 dėl pirmiau minėtų pagrindinių įstatymų, taip pat Vengrijos 
vyriausybės poziciją dėl minėtos nuomonės Nr. 621/20115 ir paskelbtus pakeitimus.

II. Su teismais susijusios konstitucinės nuostatos

Konstituciniu lygmeniu teismų nepriklausomumas iš esmės kildinamas iš C straipsnio 
1 dalyje įtvirtinto valdžių padalijimo principo: „Vengrijos valstybė grindžiama valdžių 
padalijimo principu.“ Kiekvieno teisėjo nepriklausomumas nustatytas 26 straipsnio 1 dalyje: 
„Teisėjai yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik įstatymais, vykdydami savo veiklą jie negali 
gauti jokių nurodymų.“ 25 straipsnio 5 dalyje nustatyti „teismų administravimo sistemoje 
dalyvaujantys teisėjų savivaldos organai“. Konstitucijoje nereglamentuojami svarbiausi 
teisėjų nepriklausomumą užtikrinantys aspektai, pvz., nepašalinamumas, garantuota 
kadencija, valdymo organų struktūra ir sudėtis. Jie kartu su išsamiomis teismų organizavimo 
ir administravimo taisyklėmis nustatyti pagrindiniuose įstatymuose. Darytina išvada, kad 
                                               
1 Bendrą teisinių problemų, kilusių priėmus naująją Vengrijos konstituciją, ir su jos priėmimu susijusių problemų 
(t. y. skaidrumas ir įtrauktis) apžvalgą galima rasti Venecijos komisijos nuomonės Nr. 614/2011 14–19 dalyse ir 
nuomonės Nr. 621/2011 10–13 dalyse, taip pat 2011 m. liepos 5 d. Parlamento rezoliucijoje dėl persvarstytos 
Vengrijos konstitucijos (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Šiame darbo dokumente nagrinėjama teismų sistema apima teismus ir teisėjus. Dėl su prokuratūra susijusių 
teisės aktų trūkumų žr. Venecijos komisijos nuomonę Nr. 668/2012 dėl 2011 m. įstatymo CLXIII dėl 
prokuratūros ir 2011 m. įstatymo CLXIV dėl generalinio prokuroro, prokurorų ir kitų prokuratūros darbuotojų 
statuso ir prokuroro karjeros.
3 Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė, kad, „siekiant nustatyti, ar teismas yra „nepriklausomas“, be kita 
ko, būtina atsižvelgti į jo narių skyrimo tvarką ir įgaliojimus, taikomas garantijas nuo išorės spaudimo ir tai, ar 
institucija atrodo esanti nepriklausoma“, o dėl nešališkumo Teismas nustatė, kad „nešališkumas nagrinėjamas 
dviem aspektais. Pirma, teismas turi būti subjektyviai laisvas nuo asmeninio išankstinio nusistatymo arba 
šališkumo. Antra, jis taip pat turi būti nešališkas objektyviąja prasme, t. y. teismas privalo užtikrinti pakankamas 
garantijas, pašalinančias bet kokią su tuo susijusią abejonę“, vis dėlto „nepriklausomumo ir objektyvaus 
nešališkumo sąvokos yra glaudžiai susijusios“. Žr., pvz., 1997 m. vasario 25 d. sprendimo Suomija prieš 
Jungtinę Karalystę, Teismo praktikos rinkinys [angl. Reports of Judgments and Decisions] 1997-I, p. 281, 
73 dalis.
4 Chartijos 47 straipsnio 2 dalis: „Kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką 
viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Kiekvienas asmuo 
turi turėti galimybę gauti teisinę pagalbą, būti ginamas ir atstovaujamas.“
5 2011 m. liepos 6 d. Vengrijos vyriausybės pozicija dėl nuomonės dėl naujosios Vengrijos konstitucijos.
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konstitucijoje nustatyti tik bendriausio pobūdžio teismų veiklos principai, kurie yra labai 
abstraktūs ir neaiškiai suformuluoti, todėl pagrindiniuose įstatymuose reglamentuojama 
dauguma svarbiausių klausimų. Svarstydama konstitucinę sistemą Venecijos komisija iškėlė 
konkrečius klausimus, susijusius su konstitucinėmis nuostatomis, reguliuojančiomis įstatymų 
aiškinimą1, ribotais Konstitucinio Teismo įgaliojimais nagrinėti mokesčių ir biudžeto 
klausimus2 ir laisvės atėmimu iki gyvos galvos nenumatant lygtinio paleidimo galimybės3, ir 
aiškiai nurodė, kad iš esmės kai kurie klausimai turėtų būti reglamentuojami konstitucijoje, o 
ne pagrindiniuose įstatymuose 4.

III. Su teismais susiję pagrindiniai įstatymai

Venecijos komisija nuolat kelia klausimą dėl nuorodos į pagrindinius įstatymus pateikimo, 
užuot reglamentavus tam tikrus klausimus konstitucijoje (naujojoje konstitucijoje pateikiama 
50 nuorodų, susijusių su 26 klausimais)5. Kartu ji įspėjo, kad, atsižvelgiant į visus 
konstitucijos trūkumus arba neaiškias formuluotes, susijusias su teismais, būtina ypač 
kruopščiai rengti pagrindinių įstatymų projektus. Nepaisant to, dėl dviejų patvirtintų 
pagrindinių įstatymų6 – AOAC ir ALSRJ – kilo keletas klausimų, susijusių su teismų 
nepriklausomumu apskritai ir kiekvieno teisėjo garantijomis, visų pirma atsižvelgiant į 
Nacionalinės teismų administracijos pirmininko vaidmenį, skyrimo procedūras ir 
bandomuosius laikotarpius, teisėjų perkėlimą, bylų perdavimą ir drausmės procedūras7.

Teismų savivalda ir Nacionalinės teismų administracijos pirmininkas

Naujuoju įstatymu (AOAC) įsteigiama Nacionalinė teismų administracija, o Nacionalinės 
                                               
1 R straipsnio 3 dalis: „Pagrindinio Įstatymo nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant jų tikslus, nacionalinę 
priesaiką ir mūsų istorinės konstitucijos laimėjimus.“
28 straipsnis: „Taikydami įstatymus teismai privalo aiškinti bet kokio įstatymo tekstą pirmiausia atsižvelgdami į 
jo tikslus ir Pagrindinį Įstatymą. Pagrindinio Įstatymo ir kitų įstatymų aiškinimas turi būti grindžiamas 
prielaida, kad įstatymai tarnauja moraliniam ir ekonominiam tikslui, kuris yra pagrįstas ir naudingas 
visuomenei.“ Šiuo atžvilgiu žr. Venecijos komisijos nuomonės Nr. 621/2011 28–39, 110 ir 149 dalis, taip pat 
vyriausybės atsakymą, kuriame, viena vertus, nurodoma, kad „nuoroda į istorinę konstituciją, kaip naujosios 
konstitucijos aiškinimo šaltinį, yra tik simbolinio pobūdžio“, tačiau, kita vertus, atrodo, kad tai nėra tik 
simbolinio pobūdžio nuoroda, nes taip pat nurodoma, kad „Konstituciniam Teismui numatoma pareiga nustatyti 
tikrąjį istorinės konstitucijos laimėjimų turinį“.
2 Venecijos komisijos nuomonės Nr. 621/2011 120–127 ir 146 dalys.
3 Konstitucijos IV straipsnis. Žr. Venecijos komisijos nuomonės Nr. 621/2011 69–70 dalis.
4 Venecijos komisijos nuomonės Nr. 621/2011 147 dalis: „Be to, svarbiausioms sritims, pvz., teismams, taikoma 
per daug bendro pobūdžio konstitucinė sistema <...>. Pagrindinių principų, susijusių su tokiais svarbiais 
klausimais, garantijos paprastai numatomos konstitucijoje, ypač kai planuojama vykdyti esmines reformas, kaip 
yra Vengrijos teismų atveju.“
Taip pat žr. Venecijos komisijos nuomonės Nr. 614/2011 51–53 dalis.
5 Venecijos komisijos nuomonės Nr. 621/2011 22–27 dalys.
6 Jie laikomi pagrindiniais įstatymais dėl juose reglamentuojamų bendrųjų klausimų (AOAC 175 straipsnis ir 
ALSRJ 237 straipsnis. Venecijos komisija iškėlė „per daug abstraktaus“ kai kurių aspektų abiejuose įstatymuose 
reglamentavimo klausimą, žr. nuomonės Nr. 621/2011 18–20 dalis. 
7 Venecijos komisija savo nuomonėje Nr. 663/2012 nurodė, kad (9 dalis) „didelio teisės aktų skaičiaus 
priėmimas per trumpą laikotarpį galėtų paaiškinti priežastis, dėl kurių nuomonėje nagrinėjamos tam tikros 
pagrindinių įstatymų nuostatos neatitinka Europos standartų“. 
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teismų administracijos pirmininkui, kaip fiziniam asmeniui, nustatomos svarbiausios su 
teismų administravimu susijusios pareigos. Pirmininko kompetencija nustatyta AOAC 
76 skirsnyje ir įvairiuose ALSRJ skirsniuose. Šie įgaliojimai, konkrečiai aprašomi toliau, yra 
labai išsamūs. Vis dėlto kai kurie įgaliojimai valstybėse narėse nebūdingi teismų 
administracijų vadovams, o kiti įgaliojimai aprašomi labai abstrakčiai, nenurodant jų taikymo 
kriterijų1. Be to, dėl ilgo įgaliojimų suteikimo laikotarpio (9 metai, numatant galimybę jį 
pratęsti pritarus dviem trečdaliams parlamento narių – AOAC 66 skirsnis) ir plačių 
Nacionalinės teismų administracijos pirmininko įgaliojimų būtinas aukštas atskaitomybės 
lygis. Šiuo atžvilgiu iš pirmininko reikalaujama, kad jis kas šešis mėnesius teiktų savo veiklos 
ataskaitą Nacionalinei teismų tarybai ir metinę veiklos ataskaitą – Parlamentui. Tačiau, 
atsižvelgiant į valstybėse narėse nustatytas sistemas, vien teikti veiklos ataskaitas nepakanka, 
nors tai ir padeda užtikrinti skaidrumą. Be to, Nacionalinei teismų tarybai, kaip patiems 
teisėjams atstovaujančiai institucijai, kuri prižiūri Nacionalinės teismų administracijos 
pirmininko veiklą, nėra suteikti veiksmingi įgaliojimai: ją sudaro išrinkti teisėjai, kuriems 
Nacionalinės teismų administracijos pirmininkas gali taikyti administracines priemones; 
Nacionalinė teismų administracija užtikrina Nacionalinės teismų tarybos veiklos sąlygas, be 
to, Nacionalinės teismų administracijos pirmininkas dalyvauja uždaruose Nacionalinės teismų 
tarybos posėdžiuose. Kartu Venecijos komisija nemano, kad Nacionalinės teismų 
administracijos pirmininkas priklauso teismų savivaldos sistemai2.

Be to, skaitant pagrindinių įstatymų nuostatas neaišku, ar Nacionalinės teismų administracijos 
pirmininkas privalo laikytis Nacionalinės teismų tarybos nuomonių ir rekomendacijų, todėl, 
Venecijos komisijos nuomone, Nacionalinės teismų tarybos vaidmuo yra silpnas3. Be to, dėl 
procesinių kliūčių, su kuriomis susiduriama norint pašalinti Nacionalinės teismų 
administracijos pirmininką, taip pat kyla papildomų abejonių. Nacionalinės teismų 
administracijos pirmininką Respublikos Prezidentas arba Nacionalinė teismų taryba gali 
pašalinti tik remdamiesi neaiškiai apibrėžtu „netinkamu pareigų vykdymo“ pagrindu, pritarus 
dviejų trečdalių parlamento narių balsų daugumai. Atsižvelgdama į visas šias aplinkybes 
Venecijos komisija priėjo prie išvados (26 dalis), kad „nė vienoje Europos Tarybos valstybėje 
narėje vienam asmeniui nėra suteikti tokie platūs įgaliojimai, kurių įgyvendinimas būtų 
užtikrinamas tinkamomis demokratinės atskaitomybės priemonėmis“, ir kad (36 dalis) 
Nacionalinės teismų administracijos pirmininkas yra „ne tik tvirtus įgaliojimus turintis teismų 
administratorius“, bet „taip pat dėl teisės perduoti bylas kitam teismui, savo įtakos atskiriems 

                                               
1 Pirmininko užduotys numatytos 65 srityse, įskaitant ypač bendro pobūdžio užduotis, susijusias su teisėjų 
nepriklausomumu, pvz., su teismais susijusių teisės aktų inicijavimas; kito teismo, kuris turi priimti sprendimą 
per pagrįstą terminą, skyrimas; nurodymas skubiai nagrinėti bylas, susijusias su įvairiais visuomenei svarbiais 
klausimais, arba ypatingos svarbos bylas siekiant apginti viešąjį interesą; siūlymų paskirti arba atleisti teisėjus 
Respublikos Prezidentui teikimas; sprendimų dėl teisėjų perkėlimo arba paskyrimo į kitą teismą ir jų ilgalaikių 
komandiruočių priėmimas; siūlymas inicijuoti drausmines procedūras; siūlymas suteikti garbės vardą; teisėjo 
pareigų priskyrimas kitam teismui; kandidatų eiliškumo pakeitimas; teismų pirmininkų skyrimas. Taip pat 
atidžiai žr. Venecijos komisijos nuomonės Nr. 663/2012 33–36 dalis.
2 Žr. Venecijos komisijos nuomonės Nr. 663/2012 51 dalį: „<...> vien tai, kad Nacionalinės teismų 
administracijos pirmininku gali būti tik teisėjas, nereiškia, kad jis priklauso teisėjų savivaldos sistemai <...>.
Kadangi Nacionalinės teismų administracijos pirmininką renka Parlamentas, t. y. nuo teismų nepriklausoma 
išorės institucija, jis negali būti laikomas teisėjų savivaldos sistemos sudedamąja dalimi.“
3 Todėl Venecijos komisija (žr. ankstesnę išnašą) priėjo prie išvados (50 dalis), kad Nacionalinė teismų taryba 
„vargu ar turi svarbių įgaliojimų ir jos vaidmuo administruojant teismus gali būti laikomas nesvarbiu“.
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teisėjams ir teismų vidaus struktūrai jis turi galimybę daryti įtaką teismo sprendimų 
priėmimui“. Venecijos komisija ragino Vengriją padidinti Nacionalinės teismų 
administracijos pirmininko atskaitomybę1.

Teisėjų atranka ir skyrimas

Teisėjų skyrimo tvarka reglamentuojamam ALSRJ įstatyme (3–30 skirsniai). Respublikos 
Prezidentas skiria vieną iš Nacionalinės teismų administracijos pirmininko pasiūlytų 
kandidatų. Teisėjų kolegija išklauso kandidatą ir, taikydama objektyvius kriterijus (profesinio 
gabumo testą ir kitus su akademine ir profesine patirtimi susijusius kriterijus), nustato jo eilę 
kandidatų sąraše. Kandidatų sąrašas ir paraiškos siunčiamos Nacionalinės teismų 
administracijos pirmininkui, kuris įvertina šiuos dokumentus. Nors, atsižvelgiant į Europos 
standartus, vienas asmuo gali skirti pareigūną, ALSRJ įstatyme Nacionalinės teismų 
administracijos pirmininkui suteikiama ypač plati diskrecijos teisė. Gavęs teisėjų kolegijos 
parengtą kandidatų eiliškumo sąrašą, Nacionalinės teismų administracijos pirmininkas, 
naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise, gali juo nesivadovauti ir teikti antru arba trečiu 
numeriu pažymėto pretendento kandidatūrą, šiuo atveju teismo peržiūra nenumatyta 
(18 skirsnio 3 dalis)2. Todėl Venecijos komisija priėjo prie išvados, kad dėl naujosios 
sistemos (61 dalis) „sumažėjo objektyvios kandidatų atrankos garantijos“. 

Teisėjų įgaliojimų trukmė ir nepašalinamumas

Kaip nurodyta Rekomendacijoje (2010)12, „kadencijos saugumas ir nepašalinamumas yra 
pagrindiniai teisėjų nepriklausomumo aspektai“. Pagal ALSRJ pirmą kartą į teisėjo pareigas 
skiriamiems kandidatams galioja trejų metų bandomasis laikotarpis (23 skirsnio 1 dalis). 
Fiksuotam laikotarpiui paskirtas teisėjas gali prašyti, kad jo įgaliojimai būtų pratęsti 
neribotam laikui. Šiuo atveju atliekamas jo profesinės veiklos vertinimas (24 skirsnis). Taip 
pat numatyta galimybė taikyti pakartotinį bandomąjį laikotarpį (25 skirsnio 4 dalis). Įstatyme 
nenustatytas didžiausias bendrų bandomųjų laikotarpių skaičius, jame taip pat nenumatytos 
konkrečios apsaugos priemonės, susijusios su sprendimu dėl nuolatinio skyrimo. Venecijos 
komisija nurodė, kad dėl bandomųjų laikotarpių atsiranda esminių problemų, susijusių su 
teisėjų nepriklausomumu, nes teisėjai „gali jausti spaudimą priimti bylose konkretų 
sprendimą“, nors kai kuriose valstybėse ši praktika taikoma. Todėl kiekvienoje tokioje 
sistemoje turi būti numatyti objektyvūs kriterijai bei procesinės apsaugos priemonės ir aiškiai 
ribojamas bendrų bandomųjų laikotarpių skaičius3.

                                               
1 Vengrijos valdžios institucijos 2011 m. kovo 14 d. dokumente dėl Venecijos komisijos nuomonės nurodė šiuos 
teisėkūros pasiūlymus: Nacionalinei teismų tarybai perduoti keletą Nacionalinės teismų administracijos 
įgaliojimų, pvz., galimybė nustatyti, kad tam tikros bylos būtų nagrinėjamos ypatingos skubos tvarka; nustatyti 
griežtesnę ataskaitų teikimo pareigą, numatant galimybę pateikti klausimus ir atsakymus raštu; tik galimybė, bet 
ne teisė, siūlyti naujus teisės aktus; galimybė nesilaikyti kandidatų eiliškumo sąrašo atsižvelgiant į Nacionalinės 
teismų tarybos nustatytas sąlygas ir sutikimą, Nacionalinės teismų tarybos sutikimas tam tikrais atvejais skiriant 
teismo pirmininką.
2 Taip pat žr. Venecijos komisijos nuomonės Nr. 663/2012 54–61 dalis, kuriose atkreipiamas dėmesys į tai, kad 
sistema neatitinka Rekomendacijos (2010)12 47 dalies, kurioje nustatytas reikalavimas, susijęs su 
„nepriklausoma ir kompetentinga institucija, iš esmės sudaryta iš teisėjų“, kuriai „turėtų būti suteikti įgaliojimai 
teikti rekomendacijas arba nuomones, į kurias praktiškai atsižvelgia atitinkama pareigūnus skirianti institucija“.
3 Venecijos komisijos nuomonės Nr. 663/2012 66–68 dalys. Vengrijos valdžios institucijos 2011 m. kovo 14 d. 
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Dėl nepašalinamumo Rekomendacijos (2010)12 52 dalyje nurodyta: „Teisėjas turėtų būti 
skiriamas į naujas pareigas arba perkeliamas į kitas oficialias teisėjo pareigas tik gavus jo 
sutikimą, išskyrus atvejus, kai jam taikomos drausminės nuobaudos arba vykdoma teismų 
sistemos reorganizacija“. Teismo pirmininkas kas trejus metus vienų metų laikotarpiui gali iš 
naujo skirti teisėjus, kurie laikinai nedirba, be jų sutikimo, o Nacionalinės teismų 
administracijos pirmininkas turi teisę leisti įsakymus dėl laikinų komandiruočių (33 skirsnis). 
Jei teisėjas nesutiktų su tokiu perkėlimu, jis automatiškai netektų savo pareigų ir jo tarnyba 
baigtųsi (94 skirsnis). Venecijos komisijos nuomone, tokia sistema yra „per daug griežta“ ir 
turi būti nustatytos „aiškios ir proporcingos tokių veiksmų atlikimo taisyklės ir numatyta 
galimybė skųstis“1. 

Bylų priskyrimas

Siekiant užtikrinti teismų nepriklausomumą „teisme bylos turėtų būti paskirstomos pagal 
objektyvius iš anksto nustatytus kriterijus“ (Rekomendacija (2010)12), kurie nustatomi 
įstatyme. Nors AOAC nustatyti konkretūs bylų paskirstymo kriterijai (9 skirsnis), šių kriterijų 
išimtys, Venecijos komisijos nuomone, pagrįstos neaiškiais kriterijais, todėl kyla abejonių dėl 
neigiamos jų įtakos teismų nepriklausomumui. Nacionalinės teismų tarybos pirmininkas gali 
skirti bylą nagrinėti ne pagrindiniam teismui, jei tai būtina siekiant objektyviai išspręsti bylas 
„per pagrįstą laikotarpį“ (76 skirsnis), tačiau nėra aiškių objektyvių kriterijų tokiam 
paskirstymui pateisinti2.

Pensinis amžius 

ALSRJ ir pereinamojo laikotarpio Pagrindinio Įstatymo nuostatose numatyta, kad viršutinė 
amžiaus riba bus suvienodinta su pensiniu amžiumi (62 metai), tai reiškia, kad pensinio 
amžiaus sulaukę teisėjai turės išeiti į pensiją. Viršutinės amžiaus ribos pakeitimas reiškia, kad 
beveik 10 proc. Vengrijos teisėjų netrukus išeis į pensiją3. Šiuo atveju Venecijos komisija 
atkreipė dėmesį į įstatymo grįžtamosios galios problemą ir poveikį nepriklausomumui, kuris 
atsiras dėl didelio į pensiją išėjusių teisėjų skaičiaus4. ES taisyklėse dėl vienodo elgesio su 
                                                                                                                                                  
dokumente nurodė šiuos teisėkūros pasiūlymus: didžiausias dviejų bandomųjų laikotarpių skaičius (2 kartai po 
trejus metus). 
Dėl bandomųjų laikotarpių taip pat žr. 2010 m. kovo 16 d. Venecijos komisijos ir Europos Tarybos Žmogaus 
teisių ir teisės reikalų generalinio direktorato Bendradarbiavimo direktorato bendrą nuomonę Nr. 550/2009 dėl 
penkerių metų bandomojo laikotarpio Ukrainoje (39 dalį): „Jei bandomieji laikotarpiai yra būtini, jie neturėtų 
būti ilgesni nei dveji metai. Penkerių metų bandomasis laikotarpis negali būti laikomas priimtinu. Toks 
laikotarpis reikštų, kad nemažas skaičius teisėjų bet kuriuo bandomojo laikotarpio metu nebūtų užtikrinti dėl 
savo ateities.“
1 Venecijos komisijos nuomonės Nr. 663/2012 79 dalis. Vengrijos valdžios institucijos savo 2011 m. kovo 14 d. 
dokumente nurodė šiuos teisėkūros pasiūlymus: perkėlimas įmanomas tik jei tai yra būtina dėl bylų krūvio 
perskirstymo arba teisėjo profesinio tobulėjimo.
2 Venecijos komisija nurodė 9 bylas, kurios jau buvo perduotos. Žr. Venecijos komisijos nuomonės Nr. 663/2012 
86–94 dalis. Vengrijos valdžios institucijos 2011 m. kovo 14 d. dokumente nurodė šiuos teisėkūros pasiūlymus:
Nacionalinė teismų taryba priims rekomendaciją, į kurią turės atsižvelgti Nacionalinės teismų administracijos 
pirmininkas.
3 Venecijos komisijos nuomonės Nr. 663/2012 102–110 dalys.
4 Vengrijos valdžios institucijos savo 2011 m. kovo 14 d. dokumente nurodė šiuos teisėkūros pasiūlymus:
pasikonsultavus su Europos Komisija, pakeisti pereinamojo laikotarpio nuostatas.
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darbuotojais, nustatytose Direktyvoje 2000/78/EB, draudžiama diskriminacija dėl amžiaus 
darbo vietoje. Pagal ES Teisingumo Teismo praktiką objektyvus ir proporcingas pagrindimas 
yra būtinas, jei vyriausybė nusprendžia konkrečiai vienai grupei sumažinti pensinį amžių. 
Atsižvelgdama į 2012 m. sausio 17 d. Europos Komisijos oficialų pranešimą, Vengrija pasiūlė 
išlygą, kuri leistų konkrečiais atvejais pratęsti teisėjo išėjimo į pensiją amžių (dabar nustatytas 
amžius – 62 metai), jei Nacionalinė teismų taryba nuspręstų, kad teisėjas atitinka „profesinio 
ir sveikatos tinkamumo reikalavimus“. Komisijos nuomone, šis pasiūlymas neatitinka 
ES teisės, nes toks pratęsimas gali būti atliekamas savo nuožiūra, taikomas tik konkrečiais 
atvejais, ir tai neatsako į Komisijai labiausiai rūpimą klausimą: skirtingas elgesys su teisėjais, 
palyginti su kitomis profesijomis. Todėl Komisija priėjo prie išvados, kad Vengrija 
nesugebėjo objektyviai pagrįsti privalomo teisėjų, prokurorų ir notarų išėjimo į pensiją 
amžiaus sumažinimo, ir 2012 m. kovo 7 d. nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę – antrasis 
etapas pagal ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras, o 2012 m. balandžio 25 d. klausimą 
perdavė Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Konstitucinis Teismas

Venecijos komisija1 taip pat vertino 2011 m. įstatymą CLI dėl Vengrijos Konstitucinio 
Teismo ir, be kita ko, atkreipė dėmesį į šiuos aspektus: – Konstitucinio Teismo 
nepriklausomumas ir jo teisėjų statusas turėtų būti užtikrinamas Pagrindiniame Įstatyme, o ne 
tik Konstitucinio Teismo įstatyme; – turėtų būti nustatytos papildomos procedūrinės apsaugos 
priemonės, susijusios su Teismo nario pašalinimu; – turėtų būti paaiškintos dvi skundo 
procedūros; – turėtų būti numatyta reikalavimo pasinaudoti visais teisiniais teisių gynimo 
būdais išimtis, taikoma visais atvejais, kai laikydamasis šio reikalavimo asmuo galėtų patirti 
neatitaisomą žalą; – nėra nuostatų dėl teisinės pagalbos; – Konstitucinio Teismo įstatymo 
„pagrindiniai elementai“ turėtų apsiriboti svarbiausiais principais; – turėtų būti pašalinti 
Konstitucinio Teismo įgaliojimų vykdyti kontrolę apribojimai, susiję su biudžeto klausimų 
sprendimu.

IV. Nepriklausomumo ir nešališkumo samprata, ES pagrindinių teisių chartija ir 
tarpusavio pripažinimo principas

Bet kokios dėl konstitucijos ir nacionalinių įstatymų spragų kylančios abejonės, susijusios su 
teisėjų nepriklausomumu ir nešališkumu, galėtų turėti didelį poveikį dabartiniam 
bendradarbiavimui bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje, kuri pagrįsta 
tarpusavio pripažinimo principu, nustatytu SESV 81 straipsnyje (civilinės bylos) ir 
82 straipsnyje (baudžiamosios bylos). Tuo atžvilgiu būtina atkreipti dėmesį į ES prioritetus 
baudžiamosios teisės srityje, kurioje jau galioja keletas bendro pobūdžio tarpusavio 
pripažinimo principu pagrįstų priemonių, susijusių su daugiau ar mažiau automatiniu kitų 
valstybių narių teismų sprendimų pripažinimu, įtariamųjų ir nuteistųjų perdavimu (Europos 
arešto orderis), lygtinio paleidimo priemonėmis, įrodymų rinkimu (Europos įrodymų orderis 
ir siūlomas Europos tyrimo orderis). Todėl bet kokios su teisėjų nepriklausomumu ir 
nešališkumu susijusios problemos keltų pavojų visai veikiančiai tarpusavio pripažinimo 
principu pagrįstai sistemai. Be to, bet koks tarptautinis klausimas, susijęs su ES teisės 
įgyvendinimu, galėtų turėti tiesioginį poveikį Chartijos 47 straipsnio 2 dalyje ir 52 straipsnio 

                                               
1 Venecijos komisijos nuomonė Nr. 665/2012.
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3 dalyje įtvirtintai bendrai teisių, kurios taip pat užtikrinamos EŽTK, sampratai.

V. Pagrindinių įstatymų, susijusių su teismų sistema, pakeitimai

2012 m. liepos 2 d. Vengrijos Parlamentas priėmė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto Nr. T/6393 dėl 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir 
administravimo ir 2011 m. įstatymo CLXII dėl teisėjų teisinio statuso ir darbo užmokesčio 
pakeitimo (toliau – naujas įstatymas). Šiuo metu Venecijos komisija vertina nuostatas, 
kuriomis keičiami minėti įstatymai. Komisijos nuomonė turėtų būti priimta 2012 m. spalio 
mėn. Toliau pateikiama naujojo įstatymo santrauka.

Nacionalinės teismų administracijos (NTA) pirmininko ir Nacionalinės teisėjų tarybos (NTT) 
įgaliojimų perskirstymas

Siekiant apriboti NTA pirmininko įgaliojimus ir nustatyti jų vykdymo kriterijus, naujajame 
įstatyme keletas funkcijų žmogiškųjų išteklių ir teismų administravimo srityse perduodama 
NTT. 

Aptariant teisėjų skyrimo procedūrą, NTT suteikiami įgaliojimai nustatyti principus, kuriais 
NTA pirmininkas vadovaujasi skirdamas į laisvą darbo vietą pareiškėją, esantį antroje ar 
trečioje kandidatų eiliškumo sąrašo vietoje. NTT taip pat suteikta pritarimo teisė nagrinėjant 
kandidatų į teisėjus paraiškas tuo atveju, kai NTA pirmininkas pakeičia kandidatų į teisėjus 
eiliškumo tvarką. Be to, NTT pritarimo reikalaujama skiriant teismų vadovus, kai kandidatas 
teisėjų paraiškų peržiūros valdyboje nesulaukia daugumos pritarimo. NTT kasmet skelbia 
savo nuomonę dėl NTA pirmininko ir Kurijos pirmininko veiklos vertinant kandidatų į teisėjų 
ir teismų pirmininkų pareigas paraiškas1.

Toliau aptariami nauji NTT įgaliojimai žmogiškųjų išteklių srityje, įskaitant: – kompetencijos 
pareikšti išankstinę nuomonę dėl asmenų, paskirtų į NTA pirmininko ir Kurijos pirmininko 
pareigas, remiantis asmeniniu pokalbiu; – teisėjų atsistatydinimo atveju – galimybę patvirtinti 
trumpesnį nei trijų mėnesių įspėjimo laikotarpį ir įspėjamuoju laikotarpiu visai ar iš dalies 
atleisti nuo su darbu susijusių pareigų2.

Teismų centrinio administravimo srityje NTT priskirti nauji toliau išvardyti įgaliojimai: –
NTT tvirtina tarnybinių ginčų teismo darbo tvarkos taisykles ir skelbia jas centrinėje 

interneto svetainėje3; – itin pagrįstais atvejais gali nurodyti skubos tvarka nagrinėti bylas, 
                                               
1 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 7 skirsnio 
4 dalis.
2 Išsamus NTA įgaliojimų sąrašas žmogiškųjų išteklių srityje pateiktas 2011 m. įstatymo CLXI dėl Vengrijos 
teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 7 skyriaus 4 dalyje.
3 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 7 skirsnio 



DT\911918LT.doc 9/11 PE491.186v02-00

LT

susijusias su plačiąja visuomene, arba išskirtinės svarbos bylas, kai ginamas viešasis 
interesas1; – NTT nustato principus, kuriais NTA pirmininkas vadovaujasi skirdamas bylą 
nagrinėti ne pagrindiniam teismui, jei tai būtina siekiant objektyviai išspręsti bylas per 
pagrįstą laikotarpį2.

Pakeitimai, kuriais siekiama padidinti Nacionalinės teismų administracijos pirmininko 
atskaitomybę

Naujajame įstatyme NTA pirmininko kadencijos laikotarpis nėra sutrumpintas (devyneri 
metai). Tačiau panaikinama galimybė, pasibaigus NTA pirmininko kadencijai, ją pratęsti, 
jeigu Parlamentas neišrenka naujo pirmininko3. Ligos atveju arba esant laisvai darbo vietai 
NTA pirmininką pavaduoja vyriausiasis NTA pirmininko pavaduotojas. Jei nėra asmenų, 
kurie galėtų jį pavaduoti, NTA pirmininko pareigas eina NTT pirmininkas4.

Siekiant sustiprinti NTA pirmininko atliekamos veiklos priežiūrą, naujajame įstatyme 
numatoma padidinti jo įsipareigojimus teikti ataskaitas, taip pat įsipareigojimą dėl motyvų 
pareiškimo. Be NTA pirmininko pareigos kasmet atsiskaityti Parlamentui, nustatoma 
papildoma prievolė kartą tarp metinių ataskaitų teikti ataskaitas parlamentiniam Teismų 
reikalų komitetui5. Be to, NTA pirmininkas privalo, kai taikoma, nurodyti visų sprendimų, 
kuriuos priėmė vykdydamas savo pareigas, motyvus6. 

Pakeitimai, kuriais siekiama padidinti NTT nepriklausomumą 

Nekeičiant NTT sudėties (šią tarybą sudaro tik teisėjai) naujajame įstatyme užtikrinama, kad 
susitikimuose – kartu su NTA pirmininku ir už teisingumo sritį atsakingu ministru –
patariamojo balso teisėmis dalyvautų generalinis prokuroras, Vengrijos advokatų asociacijos 
pirmininkas, Vengrijos valstybinių notarų rūmų pirmininkas, taip pat pilietinės visuomenės ir 
kitos interesų grupės, kurias pakviečia NTT pirmininkas. Tačiau NTA pirmininkas ir kiti 

                                                                                                                                                  
2 dalis.
1 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 7 skirsnio 
3 dalis.
2 Ten pat.

3 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 14 skirsnis.
4 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 6 skirsnis.
5 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 4 skirsnio 
4 dalis.
6 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 5 skirsnio
1 dalis.



PE491.186v02-00 10/11 DT\911918LT.doc

LT

patariamojo balso teises turintys asmenys negali dalyvauti uždaruose posėdžiuose, išskyrus 
atvejus, kai tai daryti leidžia NTT1.

Be to, naujajame įstatyme numatyta NTT teisė, pritarus NTA pirmininkui, sudaryti NTA 
biudžete savo atskirą biudžetą2. Tačiau NTA ir toliau nustato logistines ir technines sąlygas 
NTT. 

Pakeitimai, susiję su teisėjų skyrimu nustatytam laikotarpiui ir jų perkėlimu

Naujajame įstatyme panaikinama galimybė nustatyti pakartotinius bandomuosius 
laikotarpius3, kaip numatyta Įstatymo dėl teisėjų teisinio statuso ir darbo 
užmokesčio (ALSRJ) 25 skirsnio 4 dalyje, pagal kurį teisėjas pakartotinai skiriamas 
nustatytam trejų metų laikotarpiui, jeigu jis vertinamas kaip „tinkamas, atlikus tolesnį 
vertinimą“. Tais atvejais, kai teisėjo faktinio teisminio darbo laikas nesiekia 18 mėnesių 
(trumpiausias vertinimui reikalingas laikotarpis), naujajame įstatyme numatyta galimybė 
pratęsti kadenciją trejiems metams, o ne iš naujo skirti teisėją nustatytam laikotarpiui (tokia 
nuostata galiojo prieš priimant pakeitimus). Teisėjo kadencija gali būti pakartotinai 
pratęsiama, kol bendras faktinio teisminio darbo laikotarpis pasieks vertinimui reikalingą 
minimalų 18 mėnesių laikotarpį4. 

Dėl laikino perkėlimo naujajame įstatyme vis dar paliekama galimybė kartą per trejus metus 
teisėją be jo sutikimo ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui laikinai perkelti eiti teisėjo 
pareigas kitoje tarnybos vietoje. Šiuo atžvilgiu naujajame įstatyme nustatyta, kad laikinas 
perkėlimas gali būti taikomas siekiant tolygiau paskirstyti darbo krūvį teismuose5 (pirmiau 
galiojusioje nuostatoje paprasčiausiai nurodyta, kad perkeliama tada, kai teisėjas „laikinai 
nedirba“). 

Kai teismas nustoja vykdyti savo veiklą arba jo funkcijų vykdymas sumažėja tiek, kad teisėjas 
negali atlikti savo pareigų, naujajame įstatyme NTA pirmininkui nustatoma pareiga pasiūlyti 
tam teisėjui darbo vietą kitame tos pačios pakopos teisme arba artimiausios žemesnės ar 
aukštesnės pakopos teisme. Jei nėra darbo vietos, kurią būtų galima pasiūlyti, arba jei teisėjas 
nepasirenka nė vienos iš galimų darbo vietų, NTA pirmininkas perkelia teisėją į tos pačios 
                                               
1 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 10 skirsnis.
2 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 8 skirsnis.
3 2011 m. įstatymo CLXII dėl teisėjų teisinio statuso ir darbo užmokesčio pakeitimo įstatymo 29 skirsnio 2 dalis.

4 2011 m. įstatymo CLXII dėl teisėjų teisinio statuso ir darbo užmokesčio pakeitimo įstatymo 18 skirsnis.
5 2011 m. įstatymo CLXII dėl teisėjų teisinio statuso ir darbo užmokesčio pakeitimo įstatymo 19 skirsnis.
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pakopos arba artimiausios žemesnės pakopos teismą, tinkamai atsižvelgdamas į konkretaus 
teisėjo interesus1. Kaip pažymėta toliau, perkėlimo atveju teisėjai gali pateikti 
administraciniam ir darbo teismui skundą, susijusį su jų tarnybos santykiais. 

Naujos teismo peržiūros galimybės, susijusios su NTA pirmininko priimtais sprendimais

Naujajame įstatyme teisėjams suteikiama bendra teisė kreiptis į teismą dėl NTA pirmininko 
sprendimų, kuriuos jis priima atlikdamas savo funkcijas, susijusias su personalo narių 
valdymu. Be to, naujajame įstatyme teisėjams suteikiama galimybė teikti konstitucinius 
skundus dėl NTA pirmininko patvirtintų taisyklių2. 

Be to, pagal naująjį įstatymą suteikiama teisė į teismo peržiūrą dėl teisėjų skyrimo paraiškų 
nagrinėjimo rezultatų. Pareiškėjas gali pateikti prieštaravimą dėl sprendimo, susijusio su 
paskyrimu į pareigas, jei nėra laikomasi laimėjusio kandidato paskyrimo reikalavimų arba jei 
laimėjęs kandidatas neįvykdo pranešime dėl paraiškos nurodytų sąlygų. Prieštaravimas 
pateikiami teismo, į kurį kreiptasi dėl paskyrimo, pirmininkui, kuris per NTA pirmininką 
perduoda tokį prieštaravimą Budapešto administraciniam ir darbo teismui, kuris turi išimtinę 
jurisdikciją nagrinėti tokias bylas3.

Dėl NTA pirmininko sprendimo paskirti bylą nagrinėti kitame teisme, kad ji būtų išnagrinėta 
per kuo trumpesnį laiką, naujajame įstatyme suinteresuotosioms šalims yra numatyta teisė į 
teismo peržiūrą. Šalių pateiktus apeliacinius skundus dėl sprendimo paskirti bylą nagrinėti 
kitame teisme nagrinėja Kurija. Kurija gali peržiūrėti NTA pirmininko savo nuožiūra priimtą 
sprendimą tik tuo požiūriu, ar NTA pirmininkas nepažeidė teisinių nuostatų, taikomų priimant 
tokį sprendimą4. 

Dėl NTA pirmininko sprendimo perkelti teisėją į kitą teismą, kai teismas nustoja vykdyti savo 
veiklą arba jo funkcijų vykdymas sumažėja tiek, kad teisėjas negali atlikti savo pareigų, 
naujajame įstatyme teisėjams suteikiama teisė į teismo peržiūrą. Perkėlimo atveju teisėjai gali 
pateikti administraciniam ir darbo teismui skundą, susijusį su jų tarnybos santykiais5. 

                                               
1 2011 m. įstatymo CLXII dėl teisėjų teisinio statuso ir darbo užmokesčio pakeitimo įstatymo 20 skirsnis.
2 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 5 skirsnio 
4 dalis.
3 2011 m. įstatymo CLXII dėl teisėjų teisinio statuso ir darbo užmokesčio pakeitimo įstatymo 17 skirsnis.
4 2011 m. įstatymo CLXI dėl teismų veiklos organizavimo ir administravimo pakeitimo įstatymo 3 skirsnio 
2 dalis.
5 2011 m. įstatymo CLXII dėl teisėjų teisinio statuso ir darbo užmokesčio pakeitimo įstatymo 20 skirsnis. 


