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I. Ievads

Šajā darba dokumentā ir sniegts pārskats par tiesisko regulējumu, kas nosaka tiesu iestāžu 
neatkarību Ungārijā. Tajā tiek minēti noteikumi par tiesu iestādēm konstitūcijā1 un šādos 
pamata likumos: 2011. gada Likums CLXI „Ungārijas tiesu organizācija un pārvalde” 
(AOAC), 2011. gada Likums CLXII „Tiesnešu juridiskais statuss un atalgojums Ungārijā” 
(ALSRJ) un 2011. gada Likums CLI par Ungārijas Konstitucionālo tiesu2. Šie likumi tiek 
apskatīti salīdzinājumā ar spēkā esošajiem Eiropas standartiem par tiesu iestāžu neatkarību, 
proti, ar Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikumu (2010)12 un Eiropas hartu par 
tiesnešu statusu saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantu (ECHR)3, un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas attiecīgo tiesu praksi, kā arī ES Pamattiesību hartas 47. panta 2. punktu4.
Vērā tika ņemts arī Venēcijas komisijas atzinums Nr. 614/2011 par trijiem juridiskiem 
jautājumiem, kas rodas saistībā ar jaunās konstitūcijas izstrādes procesu, atzinums 
Nr. 621/2011 par Ungārijas jauno konstitūciju un atzinums Nr. 663/2012 par iepriekš 
minētajiem pamata likumiem, kā arī Ungārijas valdības nostāja attiecībā uz minēto atzinumu 
Nr. 621/20115 un paziņotie grozījumi.

II. Konstitūcijas noteikumi par tiesu iestādēm

Konstitūcijas līmenī tiesu iestāžu neatkarība galvenokārt izriet no C daļas 1. pantā noteiktā 
pilnvaru nošķiršanas principa: „Ungārijas valsts darbības pamatā ir pilnvaru nošķiršanas 
princips.” Tiesneša individuālā neatkarība ir nostiprināta 26. panta 1. punktā: „Tiesneši ir 
neatkarīgi un pakļaujas tikai likumiem, un viņus nedrīkst ietekmēt saistībā ar viņu darbību 
tiesu iestādēs”. 25. panta 5. punktā noteikts, ka „tiesu iestāžu pašpārvaldes orgāni piedalās 
tiesu pārvaldē”. Būtiski faktori, kas atbalsta tiesnešu neatkarību, piemēram, neatceļamība, 
garantēts pilnvaru termiņš, vadošo iestāžu struktūra un sastāvs, konstitūcijā netiek 
reglamentēti, un tie līdzās sīki izstrādātiem noteikumiem par tiesu iestāžu organizāciju un 
pārvaldi ir noteikti pamata likumos. Tāpēc konstitūcijā noteikta tikai ļoti vispārīga tiesu 
iestāžu darbības sistēma, lietojot vispārīgus un neskaidrus formulējumus un atstājot lielāko 
daļu būtisku jautājumu pamata likumu ziņā. Attiecībā uz konstitucionālo sistēmu Venēcijas 
komisija izvirzīja konkrētus jautājumus par konstitūcijas noteikumiem, kas skar tiesību aktu 

                                               
1 Vispārēju pārskatu par tiesību problēmām saistībā ar jauno Ungārijas konstitūciju un par problēmām, kas 
radušās saistībā ar tās pieņemšanu (attiecībā uz pārredzamību un integrētspēju), skatīt Venēcijas komisijas 
atzinuma Nr. 614/2011 14.-19. punktu un atzinuma Nr. 521/2011 10.-13. punktu, kā arī Parlamenta 5. jūlija 
rezolūciju par pārskatīto Ungārijas konstitūciju (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Šajā darba dokumentā tiek izskatīta tiesu un tiesnešu juridiskā izpratne. Attiecībā uz likumdošanas trūkumiem 
saistībā ar prokuratūras dienestu skatīt Venēcijas komisijas atzinumu Nr. 668/2012 par 2011. gada 
Likumu CLXIII par prokuratūras dienestu un 2011. gada Likumu CLXIV par ģenerālprokuroru un citu 
prokuratūras darbinieku statusu un prokurora karjeru.
3 ECHR paziņoja, ka „lai noteiktu, vai tribunālu var uzskatīt par „neatkarīgu”, jāpievērš uzmanība, inter alia, tā 
locekļu iecelšanas veidam un viņu pilnvaru termiņam, garantiju esamībai pret ārējiem spiedieniem un 
jautājumam, vai struktūra izskatās neatkarīga,” un ka attiecībā uz neitralitāti „šai prasībai ir divi aspekti.
Pirmkārt, tribunālam jābūt subjektīvi brīvam no personiskiem aizspriedumiem un neobjektivitātes. Otrkārt, tam 
arī jābūt neitrālam pret objektīvu viedokli, t. i., tam jāpiedāvā pietiekamas garantijas, lai izslēgtu jebkādas
leģitīmas šaubas šajā ziņā”, tādējādi „neatkarības un objektīvas neitralitātes jēdzieni ir cieši saistīti”. Skatīt, 
piemēram, Findlay pret Apvienoto Karalisti, 1997. gada 25. februārī, Reports 1997-I, 73. pants, 281. lpp.
4 Hartas 47. panta 2. punkts. „Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu 
neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību 
un pārstāvību.”
5 Ungārijas valdības 2011. gada 6. jūlija nostāja attiecībā uz atzinumu par Ungārijas jauno konstitūciju.



DT\911918LV.doc 3/10 PE491.186v02-00

LV

interpretāciju1, Konstitucionālās tiesas pilnvaru ierobežojumu attiecībā uz nodokļu un 
budžeta2, kā arī mūža ieslodzījuma3 jautājumiem un nepārprotami brīdināja, ka principā daži 
no šiem jautājumiem būtu izskatāmi konstitūcijā, nevis pamata likumā4.

III. Pamata likumi par tiesu iestādēm

Venēcijas komisija saistībā ar noteiktiem tematiem ir izvirzījusi jautājumu par atsaucēm uz 
pamata likumiem, nevis to reglamentēšanu konstitūcijā (jaunajā konstitūcijā ir 50 atsauces par 
26 tematiem)5. Tajā pašā laikā tā brīdināja, ka visas nepilnības vai neskaidri formulējumi 
konstitūcijā attiecībā uz tiesu sistēmu prasa ārkārtīgi rūpīgi izstrādāt pamata likumu. Taču divi 
pieņemtie pamata likumi6, proti, AOAC un ALSRJ, vairāk izraisīja bažas par tiesu iestāžu 
neatkarību kopumā un tiesneša individuālajām garantijām, jo īpaši attiecībā uz Valsts 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja nozīmi, iecelšanas procedūru un pārbaudes laiku, tiesnešu 
pārcelšanu un gadījumiem, kad tā notiek, kā arī disciplinārlietu izskatīšanu7.

Tiesu iestāžu pašregulācija un Valsts Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Jaunajā likumā (AOAC) ir izveidota Valsts Augstākās tiesas iestāde (VAT), un tās 
administrācijas centrālie pienākumi ir koncentrēti VAT priekšsēdētāja kā individuālas 
personas rokās. Priekšsēdētāja kompetenču saraksts ir noteikts AOAC 78. pantā un dažādos 
ALSRJ pantos. Kā sīkākā izklāstā norādīts turpmāk, šīs pilnvaras ir ļoti vispusīgas; dažas 
parasti nav iekļautas dalībvalstu tiesu iestāžu administratīvā vadītāja tradicionālo kompetenču 
sarakstā, un dažas ir aprakstītas ļoti vispārējā veidā, bez skaidriem kritērijiem, kas nosaka to 
piemērošanu8. Turklāt garais pilnvarojuma termiņš (9 gadi ar iespēju parlamentā to pagarināt 

                                               
1 R.3. pants: „Pamatlikuma noteikumi ir interpretējami saskaņā ar to nolūkiem, „nacionālo apliecinājumu” un 
mūsu vēsturiskās konstitūcijas sasniegumiem”.
28. pants: „Piemērojot tiesību aktus, tiesas interpretē katra tiesību akta tekstu, pirmkārt, saskaņā ar mērķiem un 
pamatlikumu. Pamatlikuma un citu tiesību aktu interpretācija ir pamatota uz pieņēmumu, ka tie kalpo morālam 
un ekonomiskam mērķim atbilstīgi veselajam saprātam un sabiedriskajam labumam”. Saistībā ar šo skatīt 
Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 621/2011 28.–30. punktu, 110. un 149. punktu, kā arī valdības atbildi, kurā 
deklarēts, no vienas puses, ka „atsaukšanās uz vēsturisko konstitūciju kā jaunas konstitūcijas interpretācijas 
avotu ir tikai simboliska”, bet tajā pašā laikā, kā šķiet, piešķirot tai ne tikai simbolisku nozīmi piebildē, ka 
„Konstitucionālās tiesas pienākums būs atklāt precīzu vēsturiskās konstitūcijas panākumu saturu”.
2 Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 621/2011 120.–127. punkts un 146. punkts.
3 Konstitūcijas IV pants. Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 621/2011 69.–70. punktu.
4 Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 621/2011 147. punkts: „Turklāt svarīgās jomās, piemēram, tiesu iestādes, ir 
paredzēta diezgan vispārīga konstitucionāla sistēma... Galveno principu garantijas attiecībā uz šādiem svarīgiem 
jautājumiem parasti tiek nostiprinātas konstitūcijā, jo īpaši, ja tiek plānotas būtiskas reformas, kā tas ir Ungārijas 
tiesu iestāžu gadījumā.
Skatīt arī Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 614/2011 51.–53. punktu.
5 Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 621/2011 22.–27. punkts.
6 Tos uzskata par pamata likumiem attiecībā uz abu tiesību aktu lielām daļām (AOAC 7. pants un ALSRJ
237. pants). Venēcijas komisija izvirzīja jautājumu par abu tiesību aktu dažu aspektu „pārmērīgu 
vispārināšanu” — atzinuma Nr. 621/2011 18.–20. punkts.
7 Venēcijas komisija savā atzinumā Nr. 663/2012 (9. punktā) deklarēja, ka „liela daudzuma tiesību aktu 
pieņemšana ļoti nelielā laika posmā varētu izskaidrot, kāpēc daži jautājumi pamata likumos, kas tiek izskatīti 
šajā atzinumā, neatbilst Eiropas standartiem”.
8 Pienākumos ietvertas vismaz 65 prerogatīvas, tostarp būtiskas attiecībā uz tiesnešu neatkarību, piemēram, 
likumdošanas iniciatīvas tiesības saistībā ar tiesām, citas tiesas nozīmēšana sprieduma sniegšanai saprātīgā 
laikposmā, lietu izspriešanas nozīmēšana steidzamības kārtā par plašu sabiedrībai svarīgu jautājumu loku vai 
īpaši svarīgās lietās, ņemot vērā sabiedrisko nozīmīgumu, priekšlikuma ierosināšana Republikas prezidentam par 
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vēl par divām trešdaļām — AOAC 66. pants) savienojumā ar minētajām VAT priekšsēdētāja 
plašajām kompetencēm prasa augsta līmeņa pārskatatbildību. Šajā sakarībā priekšsēdētājam 
reizi sešos mēnešos ir jāsniedz ziņojums par savu darbību Valsts tiesu iestāžu padomei (VTIP) 
un reizi gadā — parlamentam. Taču ziņošanu — lai arī tā ir svarīga pārredzamības 
nodrošināšanai — nevar uzskatīt par pietiekamu saskaņā ar dalībvalstīs izveidotajām 
sistēmām. Turklāt VTIP, kas ir pašu tiesu iestāžu pārstāvju struktūra un institūcija VAT 
priekšsēdētāja uzraudzībai, nav apveltīta ar efektīvām pilnvarām: to veido ievēlēti tiesneši, 
kas ir pakļauti VAT priekšsēdētāja administratīvajiem pasākumiem; VAT nodrošina 
operatīvos nosacījumus VTIP vajadzībām, un VAT priekšsēdētājs piedalās VTIP slēgtajās 
sanāksmēs. Tajā pašā laikā Venēcijas komisija neuzskata VAT priekšsēdētāju par tiesu 
iestāžu pašvaldības institūciju1.

Turklāt pamata likuma formulējums nerada skaidrību, vai VTIP atzinumi un ieteikumi ir 
saistoši VAT priekšsēdētājam, un VTIP nozīmi Venēcijas komisija atzina par vāju2. Turklāt 
procedūras šķēršļi, kas saistās ar VAT priekšsēdētāja atcelšanu, rada papildu bažas. VAT 
priekšsēdētāju var atcelt tikai vai nu republikas prezidents, vai VTIP, pamatojoties uz 
neskaidri definētu „neatbilstību amatam”, ja atcelšanu atbalsta Parlamentā divas trešdaļas 
vairākuma. Tas viss ļāva Venēcijas komisijai secināt (26. punkts), ka „nevienā Eiropas 
Padomes dalībvalstī nav piešķirtas tik lielas pilnvaras vienai personai, trūkstot pietiekamām 
demokrātiskas pārskatatbildības prasībām” un ka (36. punkts) VAT priekšsēdētājs ir „ne vien 
stingrs tiesu administrators”, bet „arī ļoti dziļi iesaistās tiesu lēmumu pieņemšanas procesā, 
izmantojot tiesības lietu izskatīšanu pārcelt uz citu tiesu, savu ietekmi uz atsevišķiem 
tiesnešiem un tiesu iestāžu iekšējo struktūru”. Tā aicināja Ungāriju palielināt VAT 
priekšsēdētāja pārskatatbildību3.

                                                                                                                                                  
tiesnešu iecelšanu un atbrīvošanu, lēmumu pieņemšana par tiesnešu pārcelšanu un nozīmēšanu darbā citā 
dienestā un viņu nosūtīšana darbā uz ilgu laiku, disciplinārlietu ierosināšana, nosaukumu piešķīruma iniciēšana, 
tiesas procesa piešķiršana citai tiesai, kandidātu ranga mainīšana, tiesu priekšsēdētāju iecelšana. Skatīt arī sīkākā 
izklāstā Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 663/2012 33.–36. punktu.
1 Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 663/2012 51. punkts: „… fakts, ka vienīgi tiesneši var kandidēt uz VAT 
priekšsēdētāja amatu, nepadara šo amatu par tiesu sistēmas pašpārvaldes institūciju… Tā kā VAT priekšsēdētāju 
ievēl parlaments, t. i., ārējs dalībnieks, raugoties no tiesu sistēmas redzes punkta, viņu nevar uzskatīt par tiesu 
sistēmas pašpārvaldes institūciju”.
2 Tāpēc Venēcijas komisija turpat, 50. punktā secināja, ka VTIP „nav tikpat kā nekādu svarīgu pilnvaru, un tās 
nozīme tiesu iestāžu pārvaldē ir uzskatāma par nenozīmīgu”.
3 Ungārijas iestādes savā 2011. gada 14. marta dokumentā par Venēcijas komisijas atzinumu norādīja uz šādiem 
tiesiskiem risinājumiem: - vairāku pilnvaru pārcelšana no VAT uz VTIP, piemēram, iespēju nodrošināt lietu 
izskatīšanu steidzamības kārtā; stingrākas prasības par pārskatu sniegšanu, dodot iespēju uzdot rakstiskus 
jautājumus un saņemt atbildes; dot tikai iespēju ierosināt jaunu tiesību aktu, nevis tiesības to darīt; atkāpšanos no 
kandidātu ranžēšanas saskaņā ar nosacījumiem, ko noteikusi VTIP; un VTIP piekrišanu, kā arī VTIP akceptu 
noteiktos gadījumos, kad tiek iecelts tiesas vadītājs.
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Tiesnešu izraudzīšana un iecelšana

Tiesnešu iecelšanas procedūra notiek saskaņā ar ALSRJ (3.–30. pants). Republikas prezidents 
ieceļ vienu no kandidātiem pēc VAT priekšsēdētāja priekšlikuma. Tiesnešu kolēģija uzklausa 
kandidātus un piešķir rangus, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem (profesionālo zināšanu 
tests un citi kritēriji saistībā ar akadēmisko un profesionālo pieredzi). Gan piešķirtie rangi, gan 
pieteikumi tiek nosūtīti VAT priekšsēdētājam novērtēšanai. Lai gan kārtība, ka iecelšanu veic 
viena atsevišķa persona, ir savienojama ar Eiropas standartiem, ALSRJ piešķir VAT 
priekšsēdētājam ievērojamu rīcības brīvību. VAT priekšsēdētājs, saņēmis kandidātu rangu 
sarakstu, ko izveidojusi tiesnešu kolēģija, var pēc savas gribas nolemt to neņemt vērā un 
ierosināt amatam saraksta otro vai trešo kandidātu, turklāt nekāda tiesiska pārskatīšana nav 
paredzēta (18. panta 3. punkts)1. Tādēļ Venēcijas komisija secināja (61. punkts), ka jaunā 
sistēma rezultātā devusi „mazākas garantijas kandidātu izraudzīšanas objektivitātei”.

Tiesas amatu kandidātu iecelšanas un neatceļamības termiņš

Kā noteikts Ieteikumā (2010)12, „amata drošība un neatceļamība ir tiesnešu neatkarības 
galvenie faktori”. Saskaņā ar ALSRJ tiesnešus pirmoreiz ieceļ uz trim gadiem kā 
pārbaudījuma laiku (23. panta 1. punkts). Tiesnesis, kas iecelts uz noteiktu laika posmu, var 
pretendēt uz iecelšanu amatā uz nenoteiktu laiku. Šajā gadījumā tiek vērtēti viņa vai viņas 
profesionālās darbības rezultāti (24. pants). Ir paredzēta arī atkārtotu pārbaudes periodu 
iespēja (25. panta 4. punkts). Ar likumu netiek ierobežots maksimālais pārbaudes periodu 
kopējais ilgums, tāpat nav noteikti arī konkrēti aizsargpasākumi attiecībā uz lēmumu par 
pastāvīgu iecelšanu. Venēcijas komisija uzsvēra, ka pārbaudes periodi, lai gan dažās valstīs 
tos izmanto, vispār ir problemātiski attiecībā uz tiesu iestāžu neatkarību, jo tiesneši „varētu 
izjust spiedienu kādas lietas izskatīšanā dot īpaša veida nolēmumu”. Tāpēc katrā šādā sistēmā 
jāparedz objektīvi kritēriji ar procedūru aizsargmehānismiem un skaidri noteiktu pārbaudes 
periodu kopējā ilguma ierobežojumu2.

Attiecībā uz neatceļamību Ieteikumā (2010)12, 52. punktā ir noteikts: „Tiesnesis nedrīkstētu 
tikt iecelts jaunā amatā vai pārcelts uz citu tiesas iestādi bez piekrišanas, izņemot gadījumus, 
kad ir noteikts disciplinārsods vai notiek tiesu sistēmas organizācijas reforma”. Tribunāla 
priekšsēdētājs var atkārtoti iecelt tiesnešus bez viņu piekrišanas dienesta interesēs pagaidu 
kārtībā uz vienu gadu ik pēc trijiem gadiem, un VAT priekšsēdētājam ir tiesības izdot 
rīkojumus par pagaidu iecelšanu darbā (33. pants). Gadījumā, ja tiesnesis nepiekristu šādai 
pārcelšanai, viņu automātiski atbrīvotu no amata, un viņa dienesta pienākumu pildīšana tiktu 
pārtraukta (94. pants). Saskaņā ar Venēcijas komisiju šāda sistēma ir „pārmērīgi skarba”, un 
                                               
1 Skatīt arī Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 663/2012 54.–61. punktu, kurā uzsvērts, ka sistēma neievēro 
Ieteikuma (2010)12 prasības, kā formulēts 47. punktā, „izveidot neatkarīgu un kompetentu iestādi, kurā ir 
būtiski pārstāvētas tiesu iestādes”, kam „jābūt tiesīgai dot ieteikumus vai izteikt atzinumus, kurus attiecīgā 
amatā iecelšanas iestāde ņem vērā savā darbā”.
2 Venēcija komisijas atzinuma Nr. 663/2012 66.–68. punkts. Ungārijas iestādes savā 2011. gada 14. marta 
dokumentā norādīja šādus tiesiskos risinājumus: pārbaudes laiks nepārsniedz divus periodus (3 gadu periods 2 
reizes).
Attiecībā uz pārbaudes periodu ilgumu skatīt arī Venēcijas komisijas un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un 
juridisko lietu ģenerāldirektorāta Sadarbības direktorāta 2010. gada 16. marta kopējo atzinumu Nr. 550/2009 par 
piecu gadu pārbaudes perioda ilgumu Ukrainā (39. punkts): „Ja uzskata, ka ir nepieciešami pārbaudes periodi, 
tie nedrīkstētu būt ilgāki par diviem gadiem. Piecu gadu periods nav uzskatāms par pieņemamu. Šāds ilgums 
nozīmētu, ka ievērojams skaits tiesnešu jebkurā laika posmā darbotos, izjuzdami nedrošību par savu nākotni”.
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ir vajadzīgi „šādai rīcībai skaidri un samērīgi noteikumi, kā arī tiesības pārsūdzēt”1.

Lietu sadale

Lai aizsargātu tiesu iestāžu neatkarību, „sadalot lietu izskatīšanu tiesā, būtu jāņem vērā 
objektīvi, iepriekš noteikti kritēriji” (Ieteikums (2919)12), kas ar likumu noteikti jau iepriekš.  
Lai gan ar AOAC ir noteikti konkrēti kritēriji lietu sadalīšanai (9. pants), noteiktie izņēmumi 
saskaņā ar Venēcijas komisiju ir balstīti uz samērā neskaidriem kritērijiem un tādēļ izraisa 
bažas par ietekmi uz tiesu iestāžu neatkarību. VAT priekšsēdētājs var tiesvedības veikšanai 
nozīmēt citu, nevis prezidējošo tiesu, ja tas nepieciešams mērķim lietu iztiesāt „saprātīgā 
laika posmā” (76. pants) bez skaidriem, objektīviem kritērijiem2.

Pensionēšanās vecums

ALSRJ un pamatlikuma pārejas noteikumos paredzēts, ka augstākā vecuma robeža tiks 
piesaistīta pensionēšanās vecumam (62 gadi), lai tādējādi tiesnešiem, kas sasnieguši 
pensionēšanās vecumu, būtu jādodas pensijā. Pēkšņais vecuma augstākās robežas grozījums 
nozīmē, ka gandrīz desmit procentu Ungārijas tiesnešu drīzumā dosies pensijā3. Venēcijas 
komisija saskatīja problēmu sakarā ar atpakaļejošo darbības spēku un neatkarības uztveri 
saistībā ar liela skaita tiesnešu atvaļināšanu4. Tajā pašā laikā ES noteikumi par vienlīdzīgu 
attieksmi saistībā ar nodarbinātību, kas noteikti Direktīvā 2000/78/EK, aizliedz diskrimināciju 
darbavietā pēc vecuma. Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru ir vajadzīgs 
objektīvs un samērīgs pamatojums, ja valdība nolemj samazināt pensionēšanās vecumu vienai 
cilvēku grupai, bet ne pārējiem. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 17. janvāra oficiālo paziņojuma 
vēstuli Ungārija ierosināja klauzulu, kurā būtu atļauts atsevišķos gadījumos pagarināt tiesneša 
pensionēšanās vecumu ilgāk par 62 gadiem, ja tiesnesis iztur savas profesionālās un 
medicīniskās piemērotības pārbaudi, ko veic VTIP. Saskaņā ar Komisiju šajā priekšlikumā 
nav ievērotas ES tiesības, jo šādi pagarinājumi var būt patvaļīgi, piemērojami tikai atsevišķos 
gadījumos, un tie nenovērš Komisijas bažu galveno cēloni: atšķirīgu attieksmi pret tiesnešiem 
salīdzinājumā ar citām profesijām. Tāpēc Komisija secināja, ka Ungārija nav nodrošinājusi 
objektīvu pamatojumu obligātā pensionēšanās vecuma samazinājumam tiesnešiem, 
prokuroriem un valsts notāriem, un 2012. gada 7. martā nolēma nosūtīt argumentētu 
atzinumu — ES pārkāpumu procedūru otro pakāpi, un 2012. gada 25. aprīlī nodeva lietu 
Eiropas Savienības Tiesai.

Konstitucionālā tiesa

Venēcijas komisija5 arī novērtēja 2011. gada Likumu CLI par Ungārijas Konstitucionālo 

                                               
1 Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 663/2012 79. punkts. Ungārijas iestādes savā 2011. gada 14. marta 
dokumentā norādīja šādus tiesiskos risinājumus: pārcelšana ir iespējama tikai tad, ja tas ir nepieciešams lietu 
izskatīšanas slodzes vienmērīga sadalījuma vai tiesneša profesionālās attīstības apsvērumu dēļ.
2 Venēcijas komisija minēja 9 lietas, kurās pārcelšana jau bija notikusi. Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma 
Nr. 663/2012 86.–94. punktu. Ungārijas iestādes savā 2011. gada 14. marta dokumentā norādīja šādu tiesisko 
risinājumu: VTIP sniegs ieteikumu, kas VAT priekšsēdētājam būs jāievēro.
3 Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 663/2012 102.–110. punkts.
4 Ungārijas iestādes savā 2011. gada 14. marta dokumentā norādīja šādus tiesiskos risinājumus: pārejas 
noteikumu grozījumi, konsultējoties ar Eiropas Komisiju.
5 Venēcijas komisijas atzinums Nr. 665/2012.
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tiesu, norādot, inter alia, šādus aspektus: - konstitucionālās tiesas neatkarība un tās tiesnešu 
statuss būtu jāgarantē ar pamatlikumu, nevis tikai ar likumu par konstitucionālo tiesu; - būtu 
jāizveido papildu procedūru aizsargmehānismi attiecībā uz locekļa izslēgšanu no tiesas; -
divas individuālo sūdzību procedūras jāpaskaidro; - izņēmums prasībai par tiesisko 
aizsardzības līdzekļu izsmelšanu būtu jānodrošina visos gadījumos, kad šā noteikuma 
ievērošana varētu radīt neatgriezenisku kaitējumu personai; - nav noteikumu par juridisko 
palīdzību; - ACC „pamata elementos” būtu jāaprobežojas ar pamata principiem; - būtu 
jālikvidē ierobežojums konstitucionālās tiesas kontroles pilnvarām budžeta jautājumos.

IV. Neatkarības un neitralitātes uztvere, ES Pamattiesību harta un savstarpējās 
atzīšanas princips

Jebkādas šaubas par tiesnešu neatkarību un neitralitāti, pamatojoties uz sistemātiskiem 
trūkumiem konstitūcijā un valsts tiesību aktos, var radīt ievērojamu ietekmi uz sadarbības 
gaitu kopējā brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, pamatojoties uz savstarpējas atzīšanas 
principu, kas nostiprināts LESD 81. pantā (civiltiesības) un 82. pantā (krimināltiesības).
Saistībā ar šo ir jāuzsver ES prerogatīvas krimināltiesību jomā, kurā vairāki tālejoši 
instrumenti jau ir radīti, pamatojoties uz savstarpēju atzīšanu, kas nozīmē vairāk vai mazāk 
automātisku citās dalībvalstīs pieņemtu tiesu iestāžu nolēmumu atzīšanu, sākot ar aizdomās 
turēto un notiesātu personu pārsūtīšanu (Eiropas aresta orderis), ietverot probācijas 
pasākumus, līdz pierādījumu vākšanai (Eiropas Pierādījumu orderis un ierosinātais Eiropas 
Izmeklēšanas orderis). Tāpēc jebkādas problēmas saistībā ar tiesnešu neatkarības un 
neitralitātes uztveri apdraudētu visu esošo struktūru, kas balstās uz savstarpēju uzticēšanos.
Tajā pašā laikā jebkurš pārrobežu jautājums, īstenojot ES tiesību aktus, varētu tieši iedarbināt 
Hartas 47. panta 2. punktu saistībā ar Hartas 52. panta 3. punktu par harmonisku tiesību 
izpratni, ko garantē arī ECHR.

V. Grozījumi pamata likumos par tiesu varu

Ungārijas Parlaments 2012. gada 2. jūlijā pieņēma likumdošanas priekšlikumu Nr. T/6393 par 
grozījumiem 2001. gada Likumā CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi, kā arī 2011. gada 
Likumā CLXII par tiesnešu juridisko statusu un atalgojumu (turpmāk saukts par jauno 
likumu). Venēcijas komisija pašreiz novērtē noteikumus, ar kuriem izdarīti grozījumi. Tās 
atzinums šajā jautājumā ir gaidāms 2012. gada oktobrī. Kopsavilkums par jauno likumu ir 
aprakstīts turpmāk.

Pilnvaru pārdalījums starp VAT priekšsēdētāju un VTIP priekšsēdētāju

Lai ierobežotu VAT priekšsēdētāja pilnvaras un noteiktu kritērijus to īstenošanai, ar jauno 
likumu vairākas kompetences gan cilvēkresursu, gan tiesu pārvaldības jomā nodotas VTIP. 

Attiecībā uz tiesas amatu kandidātu iecelšanas procedūru VTIP ir piešķirtas pilnvaras  noteikt 
principus, kuri jāpiemēro VAT priekšsēdētājam, ja viņš brīvajā amatā ieceļ kandidātu, kurš 
atrodas kandidātu saraksta otrajā vai trešajā vietā. VTIP ir arī piešķirtas tiesības apstiprināt 
pieņemto lēmumu attiecībā uz pieteikumiem tiesneša amatam, ja VAT priekšsēdētājs maina 
tiesnešu kandidātu saraksta kārtību. VTIP piekrišana ir vajadzīga arī, ieceļot vadošajos tiesas 
amatos, ja kandidāts nav ieguvis tās tiesu iestāžu padomes vairākuma atbalstu, kura veic 
pārbaudīšanu. VTIP ik gadu publicē savu atzinumu par VAR priekšsēdētaja un Senāta 
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priekšsēdētāja darbu attiecībā uz pieteikumu izvērtēšanu tiesnešu un tiesu iestāžu vadošo 
darbinieku amatiem1.

VTIP papildu jaunās kompetences cilvēkresursu jomā cita starpā ietver: – kompetenci paust 
iepriekšēju atzinumu par personām, kuras izvirzītas VAT priekšsēdētāja amatam un Senāta 
priekšsēdētaja amatam, balstoties uz individuālām pārrunām; – iespēju tiesnešu atkāpšanās  
no amata gadījumā apstiprināt uzteikuma termiņu īsāku par 3 mēnešiem un pilnībā vai daļēji 
atbrīvot tiesnesi no darba pienākumu pildīšanas uzteikuma termiņa laikā2.

Tiesu centrālās pārvaldības jomā VTIP ir uzticētas šādas kompetences: – VTIP apstiprina 
tiesu darbības reglamentu un publicēto to galvenajā tīmekļa vietnē3; – tā var īpaši pamatotos 
gadījumos noteikt lietas izspriešanu steidzamības kārtā, ja tā skar plašu sabiedrībai svarīgu 
jautājumu loku, vai īpaši svarīgās lietās, ņemot vērā sabiedrisko nozīmīgumu4; – VTIP nosaka 
principus, ko piemēro VTO priekšsēdētājs, tiesvedības īstenošanai nozīmējot citu, nevis 
prezidējošo tiesu, ja tas nepieciešams mērķim lietu iztiesāt pieņemamākā laika posmā5.

Grozījumi nolūkā palielināt VAT priekšsēdētāja pārskatatbildību

Ar jauno likumu nav samazināts VAT priekšsēdētāja amata pilnvaru laiks. Tomēr ar to ir 
atcelta iespēja pagarināt VAT priekšsēdētāja amata pilnvaru laiku pēc tā izbeigšanās, ja 
parlaments nav ievēlējis jauno priekšsēdētāju6. Ja VAT priekšsēdētājs nevar pildīt savus 
pienākumus vai šis amats ir vakants, viņu aizstāj VAT pirmais priekšsēdētaja vietnieks. Tās 
personas prombūtnē, kurai piešķirtas pilnvaras aizstāt VAT priekšsēdētāju, tā pienākumus 
pilda VTIP priekšsēdētājs7.

Ar nolūku palielināt uzraudzību pār VAT priekšsēdētāja veicamajam darbībām, ar jauno 
likumu palielināti viņa/viņas ziņošanas pienākumi, kā arī pamatojuma pienākums. VAT 
priekšsēdētāja pienākums ik gadu atskaitīties parlamentam ir papildināts ar pienākumu vienu 
reizi  ikgadējo ziņojumu starplaikā atskaitīties arī parlamenta Juridiskajai komitejai8. Turklāt 
visos VAT priekšsēdētāja pieņemtajos lēmumos, pildot viņa/viņas pienākumus „vajadzības 
gadījumā tiek norādīts šā lēmuma pamatojums”9.

Grozījumi nolūkā palielināt VTIP neatkarību

Nemainot VTIP sastāvu (to veido tikai tiesneši), ar jauno likumu tiek nodrošināts, ka tās 
sanāksmēs ar padomdevēja tiesībām papildus VAT priekšsēdētājam un Tieslietu ministram 
var piedalīties arī Ģenerālprokurors, Ungārijas advokātu asociācijas priekšsēdētājs, Ungārijas 
Valsts notāru padomes priekšsēdētājs, kā arī pilsoniskās sabiedrības un citu interešu grupu 
                                               
1 Likuma CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi grozījumu 7. sadaļas 4. punkts .
2 Pilnīgs VTIP pienākumu uzskaitījums cilvēkresursu jomā ir noteikts Likuma CLXI par tiesu organizāciju un 
pārvaldi grozījumu 7. sadaļas 4. punkts.
3 Likuma CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi grozījumu 7. sadaļas 2. punkts .
4 Likuma CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi grozījumu 7. sadaļas 3. punkts .
5 Turpat.

6 Likumā CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi 2011. gada grozījumu 14. sadaļa.
7 Likumā CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi 2011. gada grozījumu 6. sadaļa.
8 Likuma CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi grozījumu 4. sadaļas 4. punkts .
9 Likuma CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi grozījumu 5. sadaļas 1. punkts .
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pārstāvji, kurus uzaicinājis VTIP priekšsēdētājs. Tomēr VAT priekšsēdētājs un citas personas  
ar padomdevēja tiesībām, nevar piedalīties sanāksmēs aiz slēgtām durvīm, ja vien to nav 
atļāvis VTIP priekšsēdētājs1.

Jaunajā likumā ir paredzētas arī VTIP tiesības VAT budžeta ietvaros izveidot savu atsevišķu 
budžetu, vienojoties ar VAT priekšsēdētāju2. Tomēr VAT turpina sniegt VTIP loģistikas un 
tehnisko nodrošinājumu.

Grozījumi, kas saistīti ar iecelšanu uz noteiktu termiņu un tiesnešu pārcelšanu

Ar jauno likumu tiek atcelta iespēja noteikt atkārtotu pārbaudes laiku3, kas paredzēts ALSRJ 
25. sadaļas 4. punktā, saskaņā ar kuru tiesnesis tiek iecelts atkārtoti uz 3 gadiem, ja viņš 
saņēmis novērtējumu „tiesīgs palikt amatā, nepieciešams atkārtots novērtējums”. Gadījumos, 
kad tiesneša faktiskais darbs tiesu iestādēs nav sasniedzis 18 mēnešus (minimālais laikposms, 
kas nepieciešams novērtējumam), jaunajā likumā ir paredzēta iecelšanas pagarināšana uz 
3 gadiem, nevis  atkārtota iecelšana uz noteiktu termiņu (kā tas bija gadījumā  pirms grozīto 
noteikumu pieņemšanas). Tiesneša iecelšanu var atkārtoti pagarināt, kamēr faktiskais darbs 
tiesu iestādēs sasniedz 18 mēnešus, kas ir nepieciešamais minimālais periods novērtējuma 
veikšanai4.

Saistībā ar pārcelšanu uz laiku, jaunajā likumā ir paredzēta iespēja norīkot tiesnesi  bez 
viņa/viņas piekrišanas kāda amatā tiesu iestādē citā dienesta vietā uz laiku reizi trijos gados ne 
ilgāk kā uz viena gada periodu. Šajā sakarībā jaunajā likumā tiek precizēts, ka pārcelšanu uz 
laiku var paredzēt ar nolūku nodrošināt vienmērīgu lietu sadalījumu starp tiesām5 (noteikums, 
kas bija spēkā agrāk, vienkārši paredzēja pārcelšanu „dienesta interesēs”).

Ja tiesa pārtrauc darboties vai kompetence samazinās tā, ka tiesneša darbs lietu izskatīšanā 
turpmāk vairs nav iespējams, ar jauno likumu tiek noteikts VAT priekšsēdētāja pienākums 
piedāvāt attiecīgajam tiesnesim amatus tāda paša līmeņa tiesu iestādēs vai nākamajā zemākajā 
vai augstākajā līmenī.  Ja nav amata, ko varētu piedāvāt, vai ja tiesnesis neizvēlas kādu no 
iespējamiem amatiem, VAT priekšsēdētājs pārceļ tiesnesi uz tā paša līmeņa tiesu vai nākamā 
zemākā līmeņa tiesu, pienācīgi ņemot vērā attiecīgā tiesneša intereses6. Kā aprakstīts iepriekš, 
tiesneši pārcelšanas gadījumā saistībā ar viņu dienesta attiecībām var griezties ar prasību 
administratīvajā un darba strīdu tiesā . 

Jaunas iespējas izskatīšanai tiesā saistībā ar VAT priekšsēdētāja pieņemtajiem lēmumiem

Ar jauno likumu tiesnešiem tiek piešķirtas vispārējās tiesības griezties tiesā attiecībā uz 
lēmumiem, kurus pieņēmis VAT priekšsēdētājs, veicot savus pienākumus personāla vadībā.

                                               
1 Likumā CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi 2011. gada grozījumu 10. sadaļa.
2 Likumā CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi 2011. gada grozījumu 8. sadaļa.
3 Likuma CLXII par tiesnešu juridisko statusu un atalgojumu grozījumu 29. sadaļas 2. punkts.

4 Likuma CLXII par tiesnešu juridisko statusu un atalgojumu grozījumu 18. sadaļa.
5 Likuma CLXII par tiesnešu juridisko statusu un atalgojumu grozījumu 19. sadaļa.
6 Likuma CLXII par tiesneö u juridisko statusu un atalgojumu grozījumu 20. sadaļa.



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

LV

Turklāt ar jauno likumu tiesnešiem tiek radīta iespēja iesniegt konstitucionālu sūdzību  
attiecībā uz noteikumiem, kurus pieņēmis VAT priekšsēdētājs1.

Ar jauno likumu piešķir arī tiesības  griezties tiesā par pieteikumu konkursa rezultātiem 
tiesneša amatam. Pretendents var iebilst pret iecelšanas lēmumu, ja nav ievērotas juridiskās 
prasības attiecībā uz amatam izvēlētā kandidāta iecelšanu vai ja kandidāts neatbilst prasībām, 
kas paredzētas paziņojumā par pieteikumu iesniegšanu. Iebildumi tiek iesniegti tās tiesas 
priekšsēdētājam, kurā ir notikusi tiesneša iecelšana, kurš savukārt ar VAT priekšsēdētāja 
starpniecību nosūta to administratīvajai un darba strīdu tiesai, kura spriež tiesu Budapeštas 
teritorijā un kurai ekskluzīvi ir piekritīga šādu lietu izskatīšana2.

Attiecībā uz VAT priekšsēdētaja lēmumu pārsūtīt lietu izskatīšanai citai tiesai, lai to varētu 
izdarīt pieņemamā termiņā, jaunajā likumā ir paredzēts, ka lietā iesaistītajām pusēm ir tiesības 
šo lēmumu pārsūdzēt. Pārsūdzības, kuras puses iesniegušas par lēmumu pārsūtīt lietu 
izskatīšanai citai tiesai, pārbauda Senāts. Senāts var pārskatīt VAT priekšsēdētāja pēc viņa 
ieskatiem pieņemto lēmumu tikai tādā aspektā, vai VAT priekšsēdētājs nav pārkāpis šā 
lēmuma pieņemšanai piemērojamās tiesību normas3. 

Attiecībā uz VAT priekšsēdētāja lēmumiem pārcelt kādu tiesnesi uz citu tiesu, ja tiesa 
pārtrauc darboties vai kompetence samazinās tā, ka tiesneša darbs lietu izskatīšana turpmāk 
vairs nav iespējams, ar jauno likumu tiesnešiem tiek piešķirtas tiesības pārsūdzēt šo lēmumu 
tiesā. Tiesneši pārcelšanas gadījumā var iesniegt prasību administratīvajā un darba strīdu tiesā 
saistībā ar viņu dienesta attiecībām4. 

                                               
1 Likuma CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi grozījumu 5. sadaļas 4. punkts .
2 Likuma CLXII par tiesnešu juridisko statusu un atalgojumu grozījumu 17. sadaļa.
3 Likuma CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldi grozījumu 3. sadaļas 2. punkts .
4 Likuma CLXII par tiesneö u juridisko statusu un atalgojumu grozījumu 20. sadaļa. 


