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I. Introduzzjoni

Dan id-dokument ta’ ħidma jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-qafas legali li jirregola l-
indipendenza tal-ġudikatura fl-Ungerija. Jirreferi għad-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni1

dwar il-ġudikatura u l-liġijiet kardinali li ġejjin: l-Att CLXI tal-2011 dwar ‘L-organizzazzjoni 
u l-amministrazzjoni tal-qrati tal-Ungerija’ (AOAC), l-Att CLXII tal-2011 dwar ‘L-istatus 
legali u r-rimunerazzjoni tal-imħallfin tal-Ungerija’ (ALSRJ), u l-Att CLI tal-2011 dwar ‘Il-
Qorti Kostituzzjonali tal-Ungerija’2. Dawn l-Atti jitqiesu fid-dawl tal-isfond tal-istandards 
Ewropej eżistenti dwar l-indipendenza tal-ġudikatura, jiġifieri r-Rakkomandazzjoni (2010)12 
tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa u l-Karta Ewropea dwar l-Istatut tal-Imħallfin, 
konformi mal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB)3 u 
l-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, kif ukoll l-Artikolu 
47(2) tal-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali4. Ġew ikkunsidrati wkoll l-opinjonijiet 
tal-Kummissjoni ta’ Venezja 614/2011 dwar tliet kwistjonijiet legali fir-rigward tal-proċess 
tal-abbozzar tal-kostituzzjoni l-ġdida, 621/2011 dwar il-kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija u 
663/2012 dwar il-liġijiet kardinali msemmija hawn fuq, kif ukoll il-pożizzjoni tal-gvern 
Ungeriż dwar l-Opinjoni 621/20115 imsemmija u l-modifiki mħabbra.

II. Dispożizzjonijiet kostituzzjonali dwar il-ġudikatura

Fuq livell Kostituzzjonali, l-indipendenza tal-ġudikatura toħroġ prinċipalment mill-prinċipju 
ta’ separazzjoni ta’ setgħat stabbiliti fl-Artikolu C.1: ‘Il-funzjonament tal-Istat Ungeriż 
għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipju tas-separazzjoni ta’ setgħat.’ L-indipendenza tal-imħallef 
individwali hija mnaqqxa fl-Artikolu 26(1): ‘L-imħallfin għandhom ikunu indipendenti u 
subordinati biss għal-liġijiet, u ma jistgħux jingħataw istruzzjonijiet fir-rigward tal-attivitajiet 

                                               
1 Għal ħarsa ġenerali lejn il-problemi legali li nħolqu mill-Kostituzzjoni Ungeriża l-ġdida u l-problemi li nħolqu 
mill-proċedura tal-adozzjoni tagħha (fir-rigward tat-trasparenza u l-inklużjoni) ara l-opinjoni 614/2011, paragrafi 
14-19 u l-opinjoni 621/2011, paragrafi 10-13 tal-Kummissjoni ta' Venezja, kif ukoll ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
tal-5 ta’ Lulju dwar il-Kostituzzjoni Ungeriża riveduta (P7_TA-PROV (2011)0315).

2 Id-dokument ta’ ħidma attwali jittratta l-ġudikatura, jiġifieri l-qrati u l-imħallfin. Fir-rigward tan-nuqqasijiet 
tal-leġiżlazzjoni dwar is-servizz ta’ prosekuzzjoni ara l-opinjoni 668/2012 tal-Kummissjoni ta’ Venezja dwar l-
Att CLXIII tal-2011 dwar is-servizz ta’ prosekuzzjoni u l-Att CLXIV tal-2011 dwar l-istatus tal-Prosekutur 
Ġenerali, il-prosekuturi u impjegati oħra tal-prosekuzzjoni u l-karriera ta’ prosekuzzjoni.
3 Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem stqarret li ‘sabiex jiġi stabbilit jekk tribunal jistax jitqies 
‘indipendenti’, għandha ssir referenza, fost l-oħrajn, għall-mod tal-ħatra tal-membri tiegħu u l-mandat tagħhom, 
l-eżistenza ta’ garanziji kontra l-pressjonijiet esterni u l-kwistjoni dwar jekk il-korp jippreżentax apparenza ta’ 
indipendenza’, u fir-rigward tal-imparzjalità li ‘hemm żewġ aspetti ma’ dan ir-rekwiżit. L-ewwel nett, it-tribunal 
għandu jkun ħieles b’mod soġġettiv mill-preġudizzju u l-parzjalità personali. It-tieni, għandu jkun ukoll 
imparzjali minn perspettiva oġġettiva, jiġifieri, għandu joffri garanziji suffiċjenti sabiex jeskludi kwalunkwe 
dubju leġittimu f’dan ir-rigward', fejn ‘il-kunċetti ta’ indipendenza u imparzjalità oġġettiva huma konnessi mill-
qrib flimkien’. Ara, bħala eżempju, Findlay v. UK, 25 ta’ Frar 1997, Rapporti 1997-I, p. 281, Artikolu 73. 

4 Artikolu 47(2) tal-Karta: “Kull persuna għandha d-dritt għal smigħ ġust u pubbliku fi żmien raġjonevoli minn 
qorti indipendenti u imparzjali, stabbilita minn qabel bil-liġi. Kull persuna għandu jkollha l-possibbiltà li tieħu 
parir, ikollha difiża u tkun irrappreżentata.”
5 Il-pożizzjoni tal-gvern Ungeriż dwar l-opinjoni fir-rigward tal-kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija mis-6 ta’ Lulju 
2011.
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ġudizzjarji tagħhom.’ L-Artikolu 25(5) jipprevedi li ‘l-organizzazzjonijiet tal-awtogovernanza 
ġudizzjarja jipparteċipaw fl-amministrazzjoni tal-qrati’. Il-fatturi ewlenin li jappoġġjaw l-
indipendenza tal-imħallfin, bħal pereżempju l-pożizzjoni fissa, il-mandati garantiti, l-istruttura 
u l-kompożizzjoni tal-korpi regolatorji, mhumiex irregolati fil-Kostituzzjoni u, flimkien mar-
regoli dettaljati dwar l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-ġudikatura, huma stabbiliti 
fil-liġijiet kardinali. Sussegwentement, il-Kostituzzjoni tistabbilixxi biss qafas ġenerali ħafna 
għall-ħidma tal-ġudikatura, permezz ta’ lingwaġġ wiesa’ u vag, filwaqt li l-maġġoranza tal-
kwistjonijiet sostanzjali jitħallew fil-liġijiet kardinali. Fir-rigward tal-qafas kostituzzjonali, il-
Kummissjoni ta’ Venezja qajmet kwistjonijiet speċifiċi rigward id-dispożizzjonijiet 
kostituzzjonali li jittrattaw l-interpretazzjoni tal-liġijiet1, il-limitu tas-setgħat tal-Qorti 
Kostituzzjonali dwar it-tassazzjoni u kwistjonijiet baġitarji2 u l-priġunerija għall-għomor 
mingħajr il-possibbilità li priġunier qatt jista’ jinħeles3, u avżat b’mod espliċitu li fil-prinċipju, 
uħud mill-kwistjonijiet għandhom jiġu indirizzati fil-Kostituzzjoni u mhux fil-liġi kardinali4.

III. Il-liġijiet kardinali dwar il-ġudikatura

Il-kwistjoni li ssir referenza għal-liġijiet kardinali minflok ma jiġu rregolati ċerti suġġetti fil-
Kostituzzjoni (50 referenza fil-kostituzzjoni l-ġdida li jkopru 26 suġġett) tqajmet mill-
Kummissjoni ta’ Venezja5. Fl-istess waqt din wissiet li kwalunkwe nuqqasijiet jew kliem 
mhux ċar fil-Kostituzzjoni fir-rigward tal-ġudikatura, jeħtieġu abbozzar b’reqqa kbira fil-liġi 
kardinali. Madankollu, iż-żewġ liġijiet kardinali adottati6, l-AOAC u l-ALSRJ, qajmu bosta 
                                               
1 Artikolu R (3): ‘Id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Fundamentali għandhom jiġu interpretati skont il-miri tagħhom, 
id-Dikjarazzjoni Nazzjonali u l-kisbiet tal-kostituzzjoni storika tagħna.’

Artikolu 28: “Meta japplikaw il-liġijiet, il-qrati għandhom primarjament jinterpretaw it-test ta’ kwalunkwe liġi 
skont il-miri u l-Liġi Fundamentali.  L-interpretazzjoni tal-Liġi Fundamentali u ta’ liġijiet oħra għandha tiġi 
bbażata fuq is-suppożizzjoni li dawn iservu skop morali u ekonomiku li jikkorrispondi għas-sens komun u l-
benefiċċju pubbliku.”  F’dan ir-rigward ara l-opinjoni 621/2011, paragrafi 28-30, 110 u 149 tal-Kummissjoni ta’ 
Venezja, kif ukoll risposta mill-gvern li tistqarr li fuq naħa waħda ‘Ir-referenza għall-kostituzzjoni storika bħala 
sors li jinterpreta l-Kostituzzjoni l-ġdida għandha biss karattru simboliku’, iżda fl-istess waqt, kif jidher, li 
tingħata mhux biss karattru simboliku meta din tiżdied ‘se jkun id-dmir tal-Qorti Kostituzzjonali li ssib il-
kontenut eżatt tal-kisbiet tal-kostituzzjoni storika’.

2 Opinjoni 621/2011, paragrafi 120-127 u 146 tal-Kummissjoni ta’ Venezja.

3 Artikolu IV tal-Kostituzzjoni. opinjoni 621/2011, paragrafi 69-70 tal-Kummissjoni ta’ Venezja.

4 Opinjoni 621/2011, paragrafu 147 tal-Kummissjoni ta’ Venezja: “Barra minn hekk, huwa pprovdut qafas 
kostituzzjonali pjuttost ġenerali għas-setturi ewlenin, bħal pereżempju l-ġudikatura...  Il-garanziji għall-prinċipji 
ewlenin li jikkonċernaw it-tali kwistjonijiet importanti huma ġeneralment imnaqqxa fil-Kostituzzjoni, 
partikolarment meta r-riformi l-kbar ikunu ppjanati, bħalma ġara fil-każ tal-ġudikatura Ungeriża.”

Ara wkoll l-opinjoni 614/2011, paragrafi 51-53 tal-Kummissjoni ta’ Venezja.

5 Opinjoni 621/2011, paragrafi 22-27 tal-Kummissjoni ta’ Venezja. 

6 Dawn huma kkunsidrati bħala liġijiet kardinali fir-rigward tal-biċċa l-kbira taż-żewġ liġijiet (Taqsima 175 tal-
AOAC u Taqsima 237 tal-ALSRJ). Il-Kummissjoni ta’ Venezja qajmet il-kwistjoni ta’ ‘kardinalizzazzjoni żejda’ 
ta’ bosta aspetti taż-żewġ liġijiet – opinjoni 621/2011, paragrafi 18-20. 
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tħassib dwar l-indipendenza tal-ġudikatura b’mod ġenerali u dwar il-garanziji għall-imħallef 
individwali, speċjalment fir-rigward tar-rwol tal-President tal-Uffiċċju Ġudizzjarju Nazzjonali 
(NJO), il-proċedura tal-ħatra u l-perjodi ta’ probazzjoni, it-trasferiment tal-imħallfin u l-
kawżi, u l-proċedimenti dixxiplinarji1.

Awtoregolazzjoni ġudizzjarja u l-President tal-NJO

Il-liġi l-ġdida (AOAC) tistabbilixxi l-Uffiċċju Ġudizzjarju Nazzjonali (NJO) u tagħti lill-
President tal-NJO bħala persuna individwali, id-dmirijiet ċentrali tal-amministrazzjoni 
ġudizzjarja. Il-lista tal-kompetenzi tal-President hija stabbilita fit-Taqsima 76 tal-AOAC u 
f’Taqsimiet differenti tal-ALSRJ. Kif inhu indikat b’mod iktar speċifiku hawn taħt, dawn is-
setgħat huma tassew komprensivi, b’uħud minnhom jaqgħu barra mill-kompetenzi tas-soltu 
tal-kap tal-amministrazzjoni ġudizzjarja fl-Istati Membri, u oħrajn huma deskritti b’termini 
wiesgħa ħafna mingħajr kriterji ċari li jirregolaw l-applikazzjoni tagħhom2. Barra minn hekk, 
il-mandat fit-tul (9 snin bil-possibilità ta’ estensjoni b’żewġ terzi fil-Parlament – Taqsima 66 
tal-AOAC), flimkien mal-kompetenzi wiesgħa msemmija tal-President tal-NJO, jeħtieġ livell 
għoli ta’ responsabbiltà. F’dan ir-rigward, il-President huwa mitlub li jirrapporta l-attivitajiet 
tiegħu lill-Kunsill Ġudizzjarju Nazzjonali (NJC) kull sitt xhur u kull sena lill-Parlament. 
Madankollu, minkejja li huwa importanti għat-trasparenza, ir-rapportar ma jistax jiġi 
kkunsidrat suffiċjenti skont is-sistemi stabbiliti fl-Istati Membri. Minbarra dan, l-NJC, bħala 
korp ta’ rappreżentanti tal-ġudikatura nnifisha, li hija l-istituzzjoni għas-superviżjoni tal-
President tal-NJO, ma ġiex fdat b’setgħat effettivi: dan huwa magħmul minn imħallfin eletti, 
li huma soġġetti għall-miżuri amministrattivi tal-President tal-NJO; l-NJO jiżgura l-
kundizzjonijiet ta’ ħidma għall-NJC u li l-President tal-NJO jattendi l-laqgħat in camera tal-
NJC. Fl-istess waqt, il-Kummissjoni ta’ Venezja ma tikkunsidrax lill-President tal-NJO bħala 
persuna ta’ awtogovernanza ġudizzjarja3.

Barra minn hekk, mhuwiex ċar mill-kliem tal-liġijiet kardinali jekk l-opinjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-NJC humiex vinkolanti għall-President tal-NJO, u r-rwol tal-NJC 

                                               
1 Il-Kummissjoni ta’ Venezja stqarret fl-opinjoni 663/2012 (par. 9) tagħha li ‘l-adozzjoni ta’ ammont kbir ta’ 
leġiżlazzjonijiet f’perjodu qasir ta’ żmien, tista’ tispjega għalfejn ċerti kwistjonijiet fil-liġijiet kardinali li huma 
riveduti fl-opinjoni attwali ma jissodisfawx l-istandards Ewropej’. 

2 Il-kompiti jinkludu mill-inqas 65 prerogattiv, inklużi dawk mifruxa skont l-indipendenza tal-imħallfin, fosthom 
li jintroduċu l-leġiżlazzjonijiet li jikkonċernaw il-qrati, jinkludu xi qorti oħra biex tipprovdi s-sentenza fi żmien 
raġonevoli, jiddeċiedu l-kawżi bħala kwistjoni urġenti li tikkonċerna spettru wiesa’ tas-soċjetà jew kawżi ta’ 
importanza kbira fid-dawl tal-interess pubbliku, iressqu proposta lill-President tar-Repubblika rigward il-ħatra u 
t-tneħħija tal-imħallfin, jadottaw deċiżjonijiet dwar it-trasferiment u l-istazzjonar tal-imħallfin lejn servizz ieħor 
u tal-persunal issekondat tagħhom fit-tul, jissuġġerixxu proċedimenti dixxiplinarji, jintroduċu l-għoti tat-titoli, 
jassenjaw pożizzjoni ġudizzjarja lill-qorti oħra, ibiddlu l-klassifikazzjonijiet tal-kandidati, jaħtru presidenti tal-
qorti. Ara wkoll fid-dettall l-opinjoni 663/2012, paragrafi 33-36 tal-Kummissjoni ta’ Venezja. 

3 Opinjoni 663/2012, paragrafu 51 tal-Kummissjoni ta’ Venezja: ‘... il-fatt li l-imħallfin biss huma eliġibbli li 
jintlaħqu President tal-NJO, ma jfissirx li dan tal-aħħar huwa persuna ta’ awtogovernanza ġudizzjarja...  
Minħabba li l-President tal-NJO huwa elett mill-Parlament, jiġifieri attur barrani mill-perspettiva tal-
ġudikatura, dan ma jistax jitqies bħala persuna ta’ awtogovernanza ġudizzjarja’.
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ġie meqjus bħala dgħajjef mill-Kummissjoni ta’ Venezja1. Aktar minn hekk, l-ostakli 
proċedurali involuti fit-tneħħija tal-President tal-NJO ġabu magħhom iżjed tħassib. Il-
President tal-NJO jista’ jitneħħa biss fuq raġunijiet spjegati b’mod vag li ‘mhuwiex denju tal-
pożizzjoni tiegħu’ mill-President tar-Repubblika jew l-NJC, flimkien ma’ maġġoranza ta’ 
żewġ terzi fil-Parlament. Dawn l-elementi kollha wasslu biex il-Kummissjoni ta’ Venezja 
tikkonkludi li (par. 26) fl-‘ebda Stat Membru tal-Kunsill tal-Ewropa ma qatt ingħataw poteri 
hekk estensivi lil persuna waħda, li tkun nieqsa mir-responsabbiltà demokratika suffiċjenti’ u 
li (par. 36) il-President tal-NJO ‘mhuwiex biss amministratur b’saħħtu tal-qorti’ iżda 
‘jintervjeni wkoll mill-qrib fit-teħid tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji permezz tad-dritt li 
jittrasferixxi l-każijiet fi qrati oħra, l-influwenza tiegħu fuq imħallfin individwali u fuq l-
istruttura interna tal-ġudikatura’. Din stiednet lill-Ungerija biex iżżid ir-responsabbiltà tal-
President tal-NJO2.

L-għażla u l-ħatra tal-imħallfin

Il-proċedura għall-ħatra tal-imħallfin hija rregolata mill-ALSRJ (Taqsimiet 3 - 30). Il-
President tar-Repubblika jaħtar wieħed mill-kandidati proposti mill-President tal-NJO. Bord 
ta’ mħallfin jisma’ lill-kandidati u jikklassifikahom abbażi tal-kriterji oġġettivi (test tal-
aptitudni professjonali u kriterji oħra relatati mal-esperjenza akkademika u professjonali). 
Kemm il-klassifikazzjoni, kif ukoll l-applikazzjonijiet jintbagħtu lill-President tal-NJO sabiex 
jiġu evalwati. Waqt li l-ħatra ta’ individwu wieħed hija kompatibbli mal-istandards Ewropej, 
l-ALSRJ tagħti setgħa diskrezzjonarja sinifikanti lill-President tal-NJO. Meta jiġi ppreżentat 
bil-klassifikazzjoni tal-kandidati mħejjija mill-bord ta’ mħallfin, il-President tal-NJO jista’ 
jiddeċiedi b’diskrezzjoni li jiddevja minnha u jipproponi t-tieni jew it-tielet kandidat fuq il-
lista sabiex jimla l-kariga, fejn mhija mbassra ebda analiżi ġudizzjarja (Taqsima 18(3))3. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni ta’ Venezja kkonkludiet li s-sistema l-ġdida rriżultat (par. 61) 
‘fi tnaqqis ta’ garanziji għal għażla oġġettiva tal-kandidati’. 

It-terminu ta’ ħatra ġudizzjarja u l-pożizzjoni fissa

Kif ġie stipulat fir-Rakkomandazzjoni (2010)12 ‘is-sigurtà ta’ pussess u l-pożizzjoni fissa 
huma elementi ewlenin tal-indipendenza tal-imħallfin’. Skont l-ALSRJ, l-imħallfin huma 
maħtura għal perjodu ta’ probazzjoni ta’ tliet snin għall-ewwel darba (Taqsima 23(1)). 

                                               
1 Għaldaqstant, il-Kummissjoni ta’ Venezja, ibid, (par. 50) ikkonkludiet li l-NJC ‘bilkemm għandu setgħat 
sinifikanti u r-rwol tiegħu fl-amministrazzjoni tal-ġudikatura jista’ jitqies bħala negliġibbli’.

2 L-awtoritajiet Ungeriżi pprovdew fid-dokument tal-14 ta’ Marzu 2011 fir-rigward tal-opinjoni tal-Kummissjoni 
ta’ Venezja, is-soluzzjonijiet leġiżlattivi li ġejjin: - it-trasferiment ta’ bosta setgħat mill-NJO għall-NJC, bħal 
pereżempju l-possibbiltà li tiġi prevista d-deċiżjoni tal-kawżi bħala kwistjoni urġenti, obbligu ta’ rappurtar iżjed 
strett bil-possibilità ta’ mistoqsijiet u tweġibiet bil-miktub, possibilità biss li tiġi proposta leġiżlazzjoni ġdida u 
mhux dritt, devjazzjonijiet mill-kandidati kklassifikati skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-NJC u l-kunsens tal-
NJC, il-kunsens tal-NJC f’ċerti każijiet meta jinħatar kap tal-qorti.

3 Ara wkoll l-opinjoni 663/2012, paragrafi 54-61 tal-Kummissjoni ta’ Venezja, li tenfasizza li s-sistema mhijiex 
konformi mal-paragrafu 47 tar-Rakkomandazzjoni (2010)12 li titlob għal ‘awtorità indipendenti u kompetenti 
maħsuba sostanzjalment mill-ġudikatura’ li ‘għandha tiġi awtorizzata sabiex tagħmel rakkomandazzjonijiet jew 
tesprimi opinjonijiet li l-awtorità ta’ ħatra rilevanti ssegwi fil-prattika’. 
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Imħallef li huwa maħtur għal terminu fiss jista’ jitlob il-ħatra tiegħu għal terminu indefinit. 
F’dan il-każ, huwa jkun soġġett għal evalwazzjoni tal-prestazzjoni professjonali tiegħu 
(Taqsima 24). Hija wkoll prevista l-possibilità ta’ perjodi ripetittivi ta’ probazzjoni (Taqsima 
25(4)). Il-liġi ma tistabbilixxix limitu massimu ta’ perjodi kumulattivi ta’ probazzjoni, u 
lanqas salvagwardji speċifiċi fir-rigward tad-deċiżjoni dwar il-ħatra permanenti. Il-
Kummissjoni ta’ Venezja nnutat li l-perjodi ta’ probazzjoni huma pjuttost problematiċi fir-
rigward tal-indipendenza ġudizzjarja, minħabba li l-imħallfin ‘jistgħu jħossuhom taħt 
pressjoni biex jiddeċiedu dwar każijiet b’mod partikolari’, minkejja li qed jintużaw f’ċerti 
pajjiżi. Għaldaqstant, tali sistema għandha tippreveni kriterji oġġettivi b’salvagwardji 
proċedurali u limitu espliċitu ta’ perjodi kumulattivi ta’ probazzjoni1.

Sakemm hija kkonċernata l-pożizzjoni fissa, ir-Rakkomandazzjoni (2010)12, paragrafu 52 
jgħid li: ‘Imħallef m’għandux jirċievi ħatra ġdida jew jitneħħa lejn uffiċċju ġudizzjarju ieħor 
mingħajr il-kunsens għal dan, ħlief f’każijiet ta’ sanzjonijiet dixxiplinarji jew riforma tal-
organizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja’. Il-president tat-tribunal jista’ jerġa’ jassenja lill-
imħallfin mingħajr il-kunsens tagħhom fuq bażi temporanja mill-interess tas-servizz għal sena 
waħda f’kull tliet snin, u l-President tal-NJO jista’ jagħti ordnijiet għas-sekondar temporanju 
(Taqsima 33). Jekk l-imħallef ma jaqbilx mat-tali trasferiment, huwa jiġi awtomatikament 
eżentat mill-uffiċċju u s-servizz tiegħu jintemm (Taqsima 94). Skont il-Kummissjoni ta’ 
Venezja, din is-sistema hija ‘ħarxa wisq’ u għandu jkun hemm ‘regoli ċari u proporzjonali 
għat-tali azzjonijiet, kif ukoll id-dritt għal appell’2. 

Allokazzjoni ta' każijiet

Sabiex tiġi mħarsa l-indipendenza ġudizzjarja ‘L-allokazzjoni tal-każijiet fi ħdan qorti 
għandha ssegwi kriterji oġġettivi stabbiliti minn qabel’ (Rakkomandazzjoni (2010)12) li 
jkunu stabbiliti bil-quddiem bil-liġi.  Għalkemm l-AOAC tistabbilixxi kriterji speċifiċi għall-
allokazzjoni tal-każijiet (Taqsima 9), l-eċċezzjonijiet għaliha huma bbażati, skont il-
Kummissjoni ta’ Venezja, fuq kriterji konsiderevolment vagi u għalhekk, iqajmu dubji dwar l-
impatt tagħhom fuq l-indipendenza ġudizzjarja. Il-President tal-NJO jista’ jirreferi għal qorti 
oħra sabiex tkompli hi minflok il-qorti li tippresiedi, jekk dan ikun meħtieġ mill-oġġettiv tal-
każijiet ta’ deċiżjoni ‘f’perjodu ta’ żmien raġonevoli’ (Taqsima 76) mingħajr ma jkun hemm 
kriterji oġġettivi ċari3.

                                               
1 Opinjoni 663/2012, paragrafi 66-68 tal-Kummissjoni ta’ Venezja. L-awtoritajiet Ungeriżi pproponew fid-
dokument tal-14 ta’ Marzu 2011 dawn is-soluzzjonijiet leġiżlattivi li ġejjin: limitu tal-perjodu ta’ probazzjoni 
għal żewġ termini (darbtejn għal tliet snin). 
Fir-rigward tal-perjodi ta’ probazzjoni, ara wkoll l-opinjoni konġunta tal-Kummissjoni ta’ Venezja u d-Direttorat 
tal-Koperazzjoni fi ħdan id-Direttorat Ġenerali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Affarijiet Legali tal-Kunsill tal-
Ewropa 550/2009 tas-16 ta’ Marzu 2010 dwar perjodu ta’ probazzjoni ta’ ħames snin fl-Ukraina (par. 39): “Jekk 
il-perjodi ta’ probazzjoni jitqiesu bħala indispensabbli, huma m’għandhomx jaqbżu s-sentejn.  Perjodu ta' ħames 
snin ma jistax jitqies aċċettabbli. Tali perjodu jfisser li numru importanti ta’ mħallfin ikollhom għal perjodu ta’ 
żmien, inċertezzi dwar il-futur tagħhom’.
2 Opinjoni 663/2012, paragrafu 79 tal-Kummissjoni ta’ Venezja:  L-awtoritajiet Ungeriżi pproponew fid-
dokument tal-14 ta’ Marzu 2011 dawn is-soluzzjonijiet leġiżlattivi li ġejjin: trasferiment huwa possibbli biss jekk 
id-distribuzzjoni ndaqs tal-ammont tal-każijiet jew l-iżvilupp professjonali tal-imħallef jagħmluha neċessarja.

3 Il-Kummissjoni ta’ Venezja għamlet referenza għal 9 każijiet fejn diġà sar trasferiment. Ara l-opinjoni 
663/2012, paragrafi 86-94 tal-Kummissjoni ta’ Venezja. L-awtoritajiet Ungeriżi pproponew fid-dokument tal-14
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Età tal-irtirar 

L-ALSRJ u d-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Liġi Fundamentali jistipulaw li l-limitu ta’ età 
massima se jingħaqad mal-età tal-irtirar (62 sena) u dan iwassal biex l-imħallfin li jilħqu l-età 
tal-irtirar ikollhom jirtiraw. Il-bidla immedjata fil-limitu ta’ età massima tfisser li madwar 
għaxra fil-mija tal-imħallfin Ungeriżi se jirtiraw f’perjodu qasir ta’ żmien1. Il-Kummissjoni 
ta’ Venezja, f’dan ir-rigward, irreferiet għall-problema tal-effett retroattiv u l-perċezzjoni tal-
indipendenza minħabba numru kbir ta’ mħallfin li għandhom jirtiraw2. Fl-istess waqt, ir-regoli 
tal-UE dwar it-trattament indaqs fid-dinja tax-xogħol, stabbiliti fid-Direttiva 2000/78/KE, 
jipprojbixxu d-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol minħabba l-età. Skont il-ġurisprudenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, hija meħtieġa ġustifikazzjoni oġġettiva u proporzjonata, jekk xi 
gvern jiddeċiedi li jnaqqas l-età tal-irtirar għal grupp wieħed ta’ persuni u mhux għal oħrajn. 
Wara l-avviż ta’ tqegħid fil-mora tal-Kummissjoni Ewropea tas-17 ta’ Jannar, l-Ungerija 
pproponiet klawżola li tippermetti biex f’każijiet individwali, l-età tal-irtirar ta’ mħallef tiġi 
estiża għal iktar minn 62 sena, jekk l-imħallef jgħaddi mill-analiżi li twettaq l-NJC dwar ‘l-
abbiltà professjonali u medika’ tiegħu. Skont il-Kummissjoni, din il-proposta mhijiex 
konformi mal-liġi tal-UE minħabba li tali estensjonijiet jistgħu jkunu arbitrarji, japplikaw biss 
f’każijiet individwali u ma jneħħux it-tħassib ewlieni tal-Kummissjoni: id-differenza fit-
trattament tal-imħallfin ma’ professjonijiet oħra. Għaldaqstant, il-Kummissjoni kkonkludiet li 
l-Ungerija naqset milli tipprovdi ġustifikazzjoni oġġettiva sabiex tnaqqas l-età mandatorja tal-
irtirar għall-imħallfin, il-prosekuturi u n-nutara pubbliċi u fis-7 ta’ Marzu 2012 iddeċidiet li 
tibgħat opinjoni motivata, it-tieni stadju skont il-proċeduri ta’ ksur tal-UE, u fil-25 ta' April 
2012 għarrfet lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea b’din il-kwistjoni.

Il-Qorti Kostituzzjonali

Il-Kummissjoni ta’ Venezja3 vvalutat ukoll l-Att CLI tal-2011 dwar il-Qorti Kostituzzjonali 
tal-Ungerija billi nnutat, fost l-oħrajn, dawn l-elementi li ġejjin: - l-indipendenza tal-Qorti 
Kostituzzjonali u l-istatus tal-imħallfin tagħha għandhom jiġu garantiti fil-Liġi Fundamentali 
u mhux biss fl-Att dwar il-Qorti Kostituzzjonali; - għandhom jiġu stabbiliti salvagwardji 
proċedurali addizzjonali fir-rigward tal-esklużjoni ta’ membru mill-Qorti; - għandhom jiġu 
ċċarati ż-żewġ proċeduri individwali ta’ lment; - għandha tiġi pprovduta eċċezzjoni għar-
rekwiżit għall-eżawriment ta’ rimedji legali għall-każijiet kollha fejn il-konformità ma’ din ir-
regola tista’ twassal għal dannu lill-individwu irreparabbli; - dispożizzjonijiet nieqsa dwar l-
għajnuna legali; - ‘elementi kardinali’ fl-ACC għandhom ikunu restritti għall-prinċipji 
fundamentali; - għandu jitneħħa l-limitu tas-setgħat tal-kontroll tal-Qorti Kostituzzjonali fi 
kwistjonijiet baġitarji.

                                                                                                                                                  
ta’ Marzu 2011 din is-soluzzjoni leġiżlattiva li ġejja: l-NJC se joħroġ rakkomandazzjoni li għandha tiġi osservata 
mill-President tal-NJO.

1 Opinjoni 663/2012, paragrafi 102-110 tal-Kummissjoni ta’ Venezja.

2 L-awtoritajiet Ungeriżi pproponew fid-dokument tal-14 ta’ Marzu 2011 dawn is-soluzzjonijiet leġiżlattivi li 
ġejjin: modifika tad-dispożizzjonijiet tranżitorji f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea.

3 Opinjoni 665/2012 tal-Kummissjoni ta’ Venezja.
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IV. Il-perċezzjoni tal-indipendenza u l-imparzjalità, il-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet 
Fundamentali u l-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku

Kwalunkwe dubji fl-indipendenza u l-imparzjalità tal-imħallfin ibbażati fuq difetti sistematiċi 
fil-Kostituzzjoni u l-liġijiet nazzjonali jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq il-koperazzjoni 
għaddejja bħalissa fil-qasam komuni tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, abbażi tal-prinċipju 
tar-rikonoxximent reċiproku kif inhu mnaqqax fl-Artikolu 81 tat-TFUE (kwistjonijiet ċivili) u 
82 tat-TFUE (kwistjonijiet kriminali). F’dan ir-rigward, huwa neċessarju li jiġu nnutati l-
prerogattivi tal-UE fil-qasam tal-liġi kriminali, fejn diġà huma stabbiliti bosta strumenti 
estensivi bbażati fuq ir-rikonoxximent reċiproku, jiġifieri iktar jew inqas rikonoxximent 
awtomatiku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji mill-Istati Membri, mifrux mit-trasferiment ta’ 
persuni suspettati u li nstabu ħatja (Mandat Ewropew ta’ Arrest), miżuri ta’ probazzjoni, sa 
ġbir ta’ provi (Mandat Ewropew għal Provi u l-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew propost). 
Għaldaqstant, kwalunkwe problema bl-apparenza tal-indipendenza u l-imparzjalità tal-
imħallfin tista’ tikkomprometti l-istruttura eżistenti sħiħa bbażata fuq il-fiduċja reċiproka. Fl-
istess waqt, kwalunkwe kwistjoni transkonfinali meta tiġi implimentata l-liġi tal-UE, tista’ 
twassal biex jiġi applikat direttament l-Artikolu 47(2) tal-Karta, flimkien mal-Artikolu 52(3) 
tal-Karta.
  dwar il-fehim armonjuż tad-drittijiet iggarantiti wkoll mill-KEDB.

V. Emendi għal-liġijiet kardinali dwar il-ġudikatura

Nhar it-2 ta’ Lulju 2012, il-Parlament Ungeriż adottat il-proposta leġiżlattiva nru. T/6393 
dwar l-emenda għal-LiġiCLXI tal-2011 dwar l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-qrati 
u l-Liġi CLXII tal-2011 dwar l-istatus ġuridiku u r-retribuzzjoni tal-imħallfin (aktar ’il 
quddiem imsejħa l-"l-liġi l-ġdida"). Il-Kummissjoni ta’ Venzja bħalissa qed tivvaluta d-
dispożizzjonijiet li jemendaw. L-opinjoni tagħha dwarha hi mistennija għal Ottubru 2012. Qed jiġi 
rrappurtat sunt tal-att il-ġdid hawn taħt.

Ir-Redistribuzzjoni tal-poteri bejn il-President tal-NJO u l-NJC

Għall-fini tal-limitazzjoni tal-poteri tal-President tal-NJO u tat-twaqqif tal-kriterji għall-
eżerċizzju tagħhom l-att il-ġdid jittrasferixxi għadd ta’ kompetenzi lill-NJC fl-oqsma kemma 
tar-riżorsi umani kemm tal-amministrazzjoni tal-qrati. 

F’dak li għandu x’jaqsam mal-proċedura tan-nomina tal-imħallfin, qed tingħata lill-NJC ir-
responsabilità tad-determinazzjoni tal-prinċipji li l-president tal-NJO marbut japplika meta 
jattribwixxi post battal lil kandidat li jokkupa t-tieni jew it-tieliet pożizzjoni fil-klassifika. L-
NJC ingħatalu wkoll il-jedd japprova d-deċiżjoni relattiva għall-kandidaturi tal-imħallfin fil-
każ li fih il-president tal-NJO jimmodifika l-klassifika tal-kandidati għall-kariga ta’ mħallef.
Il-kunsens tal-NJC hu mitlub ukoll fil-każ ta’ nomina tal-president ta’ qorti jekk il-kandidat 
ma jkunx kiseb is-sostenn tal-maġġoranza tal-Kunsill tal-Imħallfin inkarigat mill-eżami. L-
NJC jippubblika annwalment l-parir tiegħu dwar l-eżerċizzju tal-president tal-NJO u tal-
president tal-Qorti Suprema għar-rigward tal-valutazzjoni tal-kandidaturi tal-imħallfin u tal-
presidenti tal-qrati1.

                                               
1 Artikolu 7(4) tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
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Aktar kompetenzi ġodda tal-NJC fil-qasam tar-riżorsi umani jinkludu inter alia: - il-
kompetenza tal-espressjoni ta’ opinjoni preliminari dwar persuni nominati bħala President tal-
NJO u President tal-Curia fuqi l-bażi ta’ intervista personali; - il-possibilità, fil-każ ta’ riżenji 
ta’ mħallfin, tal-approvazzjoni ta’ żmien ta’ prova aqsar minn 3 xhur u li mħallef jiġi sollevat 
minn dmirjietu marbutin max-xogħol għaż-żmien ta’ prova jew in toto jew in parte1.

Fil-qasam tal-amministrazzjoni ċentrali tal-qrati, l-NCJ kien fdat b'dawn ir-responsabilitajiet 
il-ġodda li ġejjin: - l-NJC japprova r-regoli ta’ proċedura tal-qorti tas-servizz u jippublikahom 
fil-websajt ċentrali2; - jista’, f’każijiet partikolarment ġustifikati, jordna l-ġudizzju ta’ każijiet li 
jirrigwardaw faxxa wiesgħa tas-soċjetà jew każijiet ta’ importanza kbira li jkollhom interess 
pubbliku bħala kwestjoni ta' urġenza3; - l-NJC jistabbilixxi l-prinċipji li għandhom jiġu 
applikati mill-President tal-NJO meta jaħtar qorti oħra ħalli tipproċedi minflok il-qorti 
presedenti jekk dan ikun meħtieġ mill-objettiv tal-ġudizzju tal-każijiet fi żmien raġonevoli4.

L-emendi li jimmiraw li jżidu r-responsabilità politika tal-President tal-NJO

L-Att il-ġdid ma jqassarx iż-żmien tal-ħatra tal-President tal-NJO (9 snin). B’dana kollu, 
jabroga l-possibilità li ż-żmien tal-ħatra tal-President tal-NJO jitwal wara li jkun spiċċa jekk 
il-Parlament jibqa’ ma jeleġġix president ġdid5. Fil-każ ta’ impediment jew jekk il-pożizzjoni 
titbattal il-President tal-NJO jkun sostitwit mill-Viċi President ġenerali tal-NJO. Fin-nuqqas 
ta’ dawk awtorizzati li jissostitwixxu, id-doveri tal-President tal-NJO jitwettqu mill-President 
tal-NJC6.

Bl-iskop li tikber is-superviżjoni tal-attivitajiet imwettqa mill-President tal-NJO l-att il-ġdid 
ikabbarlu l-obbligi ta’ rapportaġġ kif ukoll l-obbligu tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet. L-
obbligu tal-President tal-NJO li jirrapporta annwalment lill-Parlament ġie supplementat mill-
obbligu tar-rapportaġġ – darba bejn ir-rapporti ta’ kull sena – ukoll lill-Kumitat Parlamentari 
tal-Ġudikaturi7. Barra minn hekk, id-deċiżjonijiet kollha meħudin mill-President tal-NJO fl-
eżerċizzju tad-doveri tiegħu “jiddikjaraw – fejn dan ikun applikabbli – ir-raġunijiet għad-
deċiżjonijiet tiegħu”8. 

L-emendi jimmiraw li jżidu l-indipendenza tal-NCJ

Filwaqt li ma jibdilx il-kompożizzjoni tal-NCJ (li hu kompost minn imħallfin biss) l-att il-
ġdid jiżgura l-parteċipazzjoni fil-laqgħat tiegħu, b’jeddijiet li jkunu kkonsultati – oltre l-
President tal-NJO u l-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja – tal-Prosekutur Ġenerali, tal-
President tal-Assoċjazzjoni Ungeriża tal-Avukati, il-President tal-Kamra Ungeriża tan-Nutara 
Pubbliċi, kif ukoll għal gruppi mis-soċjetà ċivili u oħrajn li jkollhom interess li jkunu 
                                               
1 L-elenku sħiħ tal-poteri tal-NJC fil-qasam tar-riżorsi umani huwa preskritt fl-Artikolu 7(4) tal-Emendi għall-
Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
2 Artikolu 7(2) tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
3 Artikolu 7(3) tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
4 ibid.

5 Artikolu 14 tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
6 Artikolu 6 tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
7 Artikolu 4(4) tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
8 Artikolu 5(1) tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
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mistednin mill-President tal-NCJ. B’dana kollu, il-President tal-NJO u persuni oħrajn 
b’jeddijiet li jkunu kkonsultati ma jistgħux jattendu aktar għal-laqgħat in camera sakemm ma 
jkunux awtorizzati mill-NCJ1.

L-att il-ġdid jiddisponi wkoll għall-jedd tal-NCJ li jistabbilixxi, bi qbil mal-President tal-NJO, 
baġit separat għalih fil-kuntest tal-baġit tal-NJO2. B’danakollu, l-NJO tibqa’ tagħti l-
kondizzjonijiet loġistiċi u tekniċi lill-NJC.

L-emendi marbutin man-nomini għal perijodi fissi u t-trasferimenti tal-imħallfin

L-att il-ġdid jabroga l-possibilità tal-perijodi ta’ provi ripetuti3 preskritti mill-Artikolu 25(4) 
tal-ALSRJ, skont liema mħallef jingħata nomina ripetuta għal żmien fiss ta' 3 snin jekk il-
valutazzjoni li tingħatalu tkun "eliġibbli, meħtieġa valutazzjoni susegwenti”. Fil-każijiet fejn 
iż-żmien tax-xogħol ġudizzjarju attwali tal-imħallef ma jilħaqx it-18-il xahar (il-perijodu 
minimu neċessarju għall-valutazzjoni), l-att il-ġdid jiddisponi li jkun hemm estensjoni tan-
nomina bi tliet snin minflok nomina rinnovata għal żmien fiss (kif kien il-każ qabel ma daħlu 
d-dispożizzjonijiet li jemendaw). In-nomina tal-imħallef tista’ tiġġedded ripetutament sa ma x-
xogħol ġudizzjarju attwali kollu jilħaq it-18-il xahar rikjesti minimalment għall-valutazzjoni4.

F’dak li għandu x’jaqsam mas-secondment temporanju, l-att il-ġdid għadu jiddisponi għall-
possibilità li mħallef ikun assenjat mingħajr il-kunsens tiegħu għal pożizzjoni ġudizzjarja 
f’post ieħor tas-servizz fuq bażi temporanja darba kull tliet snin, għal durata massima ta’ sena 
waħda. F’dan ir-rigward, l-att il-ġdid jispeċifika li s-secondment temporanju jista’ jkun ordnat bl-
iskop li tkun żgurata distribuzzjoni ekwa tal-każijiet bejn il-qrati5 (id-dispożizzjoni li qabel kienet 
invigore kienet tirreferi sempliċement għal “interessi barra mis-servizz”).

Meta qorti ma tibqax topera jew meta l-kompetenzi tagħha jonqsu b’mod li x-xogħol 
ġudizzjarju ta’ mħallef ma jkunx għadu possibbli, l-att il-ġdid jistabblixxi l-obbligu fuq il-
President tal-NJO li jagti lill-imħallef ikkonċernat postijeit fil-qrati fl-istess livell tal-
ġudikatura, jew fil-livell inferjuri jew superjuri li jkun imiss.  Jekk ma jkun hemm l-ebda post 
li jista’ jiġi offruta, jew jekk l-imħalled ma jagħżilx xi wieħed mill-postijiet possibbli, il-
President tal-NJO jittrasferixxi lill-imħallef f’qorti tal-istess livell fil-ġudikatura jew fil-livell 
inferjuri li jkun imiss, filwaqt li jqis l-interessi tal-imħallef inkwestjoni6. Kif irrapportat aktar 
’l isfel, l-imħallfin jistgħu, fil-każ ta’ trasferiment, jibdew tilwima legali marbuta mar-
relazzjoni tagħhom tas-servizz quddiem il-qorti amministrattiva u industrijali.

Il-possibilitajiet il-ġodda ta’ kontroll ġudizzjarju b’rabta mad-deċiżjonijiet adottati mil—
President tal-NJO

L-att il-ġdid jiddisponi li l-imħallfin ikollhom jedd ġenerali li jirrikorru għall-qorti f’dak li 
għandu x’jaqsam mad-deċiżjonijiet meħudin mill-President tal-NJO fil-qadi tal-kompiti 

                                               
1 Artikolu 10 tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
2 Artikolu 8 tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
3 Artikolu 29(2) tal-Emendi għall-Att CLXII tal-2011 dwar l-Istatus Ġuridiku u r-Remunerazzjoni tal-Imħallfin.

4 Artikolu 18 tal-Emendi għall-Att CLXII tal-2011 dwar l-Istatus Ġuridiku u r-Remunerazzjoni tal-Imħallfin.
5 Artikolu 19 tal-Emendi għall-Att CLXII tal-2011 dwar l-Istatus Ġuridiku u r-Remunerazzjoni tal-Imħallfin.
6 Artikolu 20 tal-Emendi għall-Att CLXII tal-2011 dwar l-Istatus Ġuridiku u r-Remunerazzjoni tal-Imħallfin.
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tagħhom dwar il-ġestjoni tal-persunal. Barra minn hekk, l-att il-ġdid joħloq il-possibilità 
għall-imħallfin li jippreżentaw rikorsi kostituzzjonali f’dak li għandu x’jaqsam mar-regoli 
maħruġin mill-President tal-NJO1. 

Barra minn hekk, l-att il-ġdid jagħti l-jedd tal-kontroll ġudizzjarju kontra r-riżultati tal-
applikazzjonijiet għal nomini ġudizzjarji. Applikant jista’ jissottometti oġġezzjoni għad-
deċiżjoni dwar in-nomina jekk ir-rekwiżit legali għan-nomina tal-kandidat li jirnexxielu ma 
jkunux ġew sodisfatti jew jekk il-kandidat li jirnexxielu ma jkunx issodisfa l-kondizzjonijiet 
preskritti fl-avviż tal-applikazzjoni. L-oġġezzjoni tiddaħħal quddiem il-president tal-qorti li n-
nomina fuqha tkun intalbet, li jressaqha tramite l-President tal-NJO lill-qorti amministrattiva u 
industrijali li jkollha ġurisdizzjoni għal Budapest u ġurisdizzjoni esklussiva li tisma’ l-każ2.

F’dak li għandu x’jaqsam mad-deċiżjoni tal-President tal-NJO li jinnomina qorti oħra fl-
interess tal-valutazzjoni tal-każijiet fi żmien raġonevoli, l-att il-ġdid jagħti lill-partijiet 
milqutin il-jedd tal-kontroll ġudizzjarju. L-appelli ppreżentati mill-partijiet kontra d-deċiżjoni 
tan-nomina tal-qorti oħra tiġi ġġudikata mill-Curia. Il-Curia tikkontrolla ġudizzjarjament biss id-
deċiżjoni diskrezzjonali tal-President tal-NJO fil-miżura li l-President tal-NJO jkun kiser id-
dispożizzjonijiet tal-liġi applikabbli għall-għemil tad-deċiżjoni3. 

F’dak li għandu x’jaqsam mad-deċiżjoni tal-President tal-NJO li jittrasferixxi mħallef lejn 
qorti oħrajn meta qorti ma tibqax topera jew meta l-kompetenza tagħha tonqos b’mod li x-
xogħol ġudizzjarju ta’ mħallef ma jibqax aktar possibbli, l-att il-ġdid jagħti lill-imħallfin il-
jedd tal-kontroll ġudizzjarju. L-imħallfin jistgħu, fil-każ ta’ trasferiment, jibdew tilwima legali 
marbuta mar-relazzjoni tagħhom tas-servizz quddiem il-qorti amministrattiva u industrijali4.

                                               
1 Artikolu 5(4) tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
2 Artikolu 17 tal-Emendi għall-Att CLXII tal-2011 dwar l-Istatus Ġuridiku u r-Remunerazzjoni tal-Imħallfin.
3 Artikolu 3(2) tal-Emendi għall-Att CLXI tal-2011 dwar l-Organizzazzjoni u l-Amministrazzjoni tal-Qrati.
4 Artikolu 20 tal-Emendi għall-Att CLXII tal-2011 dwar l-Istatus Ġuridiku u r-Remunerazzjoni tal-Imħallfin. 


