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I. Inleiding

In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van het wettelijke kader voor de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Hongarije. Hierin wordt verwezen naar de 
bepalingen van de grondwet1 over de rechterlijke macht en van de volgende kardinale wetten:
Wet CLXI uit 2011 inzake "Organisatie en bestuur van rechtbanken in Hongarije" (Woar), Wet 
CLXII uit 2011 inzake "De wettelijke status en de bezoldiging van rechters in Hongarije"(Wrvr) 
en Wet CLI uit 2011 inzake het constitutionele hof van Hongarije2. Deze wetten worden 
bestudeerd tegen de achtergrond van de bestaande Europese normen inzake de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht, namelijk Aanbeveling (2010)12 van het Comité van Ministers van de 
Raad van Europa en het Europees Handvest inzake het statuut voor rechters, in overeenstemming 
met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM)3

en de desbetreffende jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, alsmede artikel 47, tweede 
alinea van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie4. Tevens zijn Advies nr. 
614/2011 van de Commissie van Venetië over drie juridische kwesties die naar voren kwamen in 
het ontwerpproces van de nieuwe grondwet, advies 621/2011 over de nieuwe grondwet van 
Hongarije en 663/2012 over bovengenoemde kardinale wetten, alsmede het standpunt van de 
regering van Hongarije over genoemd advies 621/20115 en aangekondigde wijzigingen in 
aanmerking genomen.

II. Grondwettelijke bepalingen over de rechterlijke macht

Op constitutioneel niveau komt de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht voornamelijk 
voort uit het beginsel van de scheiding der machten zoals vastgelegd in artikel C.1: "Het 
functioneren van de Hongaarse staat is gebaseerd op het beginsel van de scheiding der 
machten." De onafhankelijkheid van de afzonderlijke rechters is verankerd in artikel 26, lid 1:
"Rechters zijn onafhankelijk en uitsluitend aan wetten onderworpen, en ze mogen niet worden 
geïnstrueerd in verband met hun gerechtelijke activiteiten." Artikel 25, lid 5 voorziet in organen 
van rechterlijk zelfbestuur die deel kunnen uitmaken van het bestuur van de rechtbanken".
Cruciale factoren die de onafhankelijkheid van rechters schragen, zoals onafzetbaarheid, een 

                                               
1 Voor een algemeen overzicht van de juridische problemen die aan de orde gesteld zijn in verband met de nieuwe 
Hongaarse grondwet en de problemen in verband met de goedkeuringsprocedure (wat betreft transparantie en 
inclusiviteit), zie Commissie van Venetië, Advies nr. 614/2011, leden 14 t/m 19, en Advies nr. 621/2011, leden 10 
t/m 13, evenals de resolutie van het Parlement van 5 juli 2011 over de herziene Hongaarse grondwet (P7_TA-
PROV(2011)0315).
2 Het huidige werkdocument handelt over de rechterlijke macht, te weten rechtbanken en rechters. Voor de hiaten in 
de wetgeving inzake het Openbaar Ministerie, zie Commissie van Venetië, advies 668/2012 over Wet CLXIII uit 
2011 inzake het Openbaar Ministerie en Wet CLXIV uit 2011 inzake de status van de procureur-generaal, openbare 
aanklagers, andere werknemers van het Openbaar Ministerie en carrières bij het Openbaar Ministerie.
3 In het EVRM wordt gesteld: "Teneinde te kunnen vaststellen of een gerechtelijke instantie als "onafhankelijk" kan 
worden beschouwd dient onder meer te worden gekeken naar de wijze waarop en de termijn waarvoor haar leden 
worden benoemd, het bestaan van waarborgen tegen externe druk en de vraag of de instantie de indruk wekt 
onafhankelijk te zijn", en wat betreft onpartijdigheid dat "er twee aspecten verbonden zijn aan deze eis. Ten eerste 
dient de gerechtelijke instantie subjectief gezien vrij te zijn van persoonlijk vooroordeel of persoonlijke 
vooringenomenheid. Ten tweede dient zij ook objectief gezien onpartijdig te zijn, met andere woorden dient zij 
afdoende garanties te bieden dat iedere legitieme twijfel in dit opzicht kan worden weggenomen, waarbij de 
begrippen onafhankelijkheid en objectieve onpartijdigheid nauw met elkaar verbonden zijn". Zie bijvoorbeeld 
Findlay v. VK, 25 februari 1997, Verslagen 1997-I, blz. 281, § 73.
4 Artikel 47, tweede alinea, van het Handvest: "Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld.
Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen."
5 Standpunt van de regering van Hongarije van 6 juli 2011 over het advies inzake de nieuwe grondwet van 
Hongarije.
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gegarandeerde ambtstermijn en de structuur en de samenstelling van de bestuursorganen, zijn 
niet geregeld in de grondwet en zijn - samen met de gedetailleerde regels voor de organisatie en 
het bestuur van de rechterlijke macht - vastgelegd in kardinale wetten. Hieruit volgt dat de 
grondwet slechts een zeer algemeen kader schept voor de werking van de rechterlijke macht, en 
dat de tekst bovendien gesteld is in algemene en vage taal waardoor leeuwendeel van de 
wezenlijke onderwerpen wordt overgelaten aan de kardinale wetten. Wat betreft het 
constitutionele kader heeft de Commissie van Venetië melding gemaakt van concrete problemen 
in verband met de grondwettelijke bepalingen over de interpretatie van wetten1, de beperking 
van de bevoegdheden van het constitutionele hof op het gebied van belastingheffing en 
begrotingsaangelegenheden2 en levenslange gevangenisstraffen zonder kans op vervroegde 
vrijlating, en er expliciet op gewezen dat sommige kwesties in beginsel in de grondwet moeten 
worden behandeld en niet in kardinale wetten3.

III. Kardinale wetten over de rechterlijke macht

De kwestie dat bepaalde onderwerpen naar kardinale wetten worden verwezen in plaats van deze 
in de grondwet vast te leggen (50 verwijzingen in de nieuwe grondwet die 26 onderwerpen 
beslaan) is aan de orde gesteld door de Commissie van Venetië4. Tegelijkertijd wees ze erop dat 
hiaten of onduidelijke bewoordingen in de grondwet aangaande de rechterlijke macht in een 
kardinale wet een zeer zorgvuldige formulering vergen.
Desalniettemin hebben de twee aangenomen kardinale wetten5, de Woar en de Wrvr, tot diverse 
bezwaren geleid aangaande de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht als geheel en de 
garanties voor afzonderlijke rechters, voornamelijk wat betreft de rol van de voorzitter van de 
nationale gerechtelijke autoriteit (NGA), de benoemingsprocedure en proeftijd, de overplaatsing 
van rechters en zaken en tuchtrechterlijke procedures6.

                                               
1 Artikel R, lid 3: "De bepalingen van de fundamentele wetgeving worden geïnterpreteerd in overeenstemming met 
hun doel, de nationale gelofte en de verdiensten van onze historische grondwet."
Artikel 28: "Bij de toepassing van de wet dienen rechtbanken primair de tekst van de wet te interpreteren in 
overeenstemming met de doelstellingen en de fundamentele wetgeving. De interpretatie van de fundamentele 
wetgeving en overige wetten dient uit te gaan van de aanname dat zij een moreel en economisch doel dienen op 
basis van gezond verstand en het algemeen belang." Zie in dat verband ook: Commissie van Venetië, Advies nr. 
621/2011, leden 28 t/m 30, 110 en 149, alsook een antwoord van de regering, waarin enerzijds wordt gesteld dat "de 
verwijzing naar de historische grondwet als bron om de nieuwe grondwet te interpreteren slechts van symbolische 
waarde is", maar daar aan de andere kant niet uitsluitend symbolische waarde aan toe lijkt te kennen gezien de 
toevoeging: "het zal de taak van het constitutionele hof zijn om uitsluitsel te geven over de exacte inhoud van de 
verdiensten van de historische grondwet".
2 Commissie van Venetië, Advies nr. 621/2011, leden 120 t/m 127 en 146.
3 Artikel IV van de grondwet. Commissie van Venetië, Advies nr. 621/2011, leden 69 en 70.
4 Commissie van Venetië, Advies nr. 621/2011, lid 147: "Bovendien wordt er een vrij algemeen constitutioneel 
kader geschapen voor cruciale sectoren, zoals de rechterlijke macht... Garanties voor de hoofdbeginselen 
aangaande dergelijke belangrijke kwesties zijn normaalgesproken verankerd in de grondwet, vooral als er 
ingrijpende hervormingen gepland zijn, zoals in het geval van de Hongaarse rechterlijke macht."
Zie ook Commissie van Venetië, Advies nr. 614/2011, leden 51 t/m 53.
4 Commissie van Venetië, Advies nr. 621/2011, leden 22 t/m 27.
5 Aanzienlijke gedeelten van beide wetten worden beschouwd als kardinale wetten (zie artikel 175 van Woar en 
artikel 237 van Wrvr). De Commissie van Venetië brengt de kwestie van "overmatige kardinalisatie" van diverse 
gedeelten van beide wetten te berde - Advies nr. 621/2011, leden 18 t/m 20.
6 In Advies nr. 663/2012 stelt de Commissie van Venetië dat (lid 9) "het aannemen van een grote hoeveelheid 
wetten in een zeer kort tijdsbestek kan verklaren waarom bepaalde onderwerpen in de kardinale wetten die in dit 
advies zijn onderzocht niet voldoen aan Europese normen".
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Rechterlijke zelfregulering en de voorzitter van de NGA

In de nieuwe wet (Woar) wordt de nationale gerechtelijke autoriteit (NGA) ingesteld en worden 
de centrale taken van het gerechtelijk bestuur overgedragen aan de voorzitter van de NGA als 
individueel persoon. De lijst van de bevoegdheden van de voorzitter is vastgelegd in artikel 76 
van de Waor en in verschillende artikelen van de Wrvr. Zoals hieronder in meer detail uiteen 
wordt gezet, zijn deze bevoegdheden allesomvattend: sommige vallen buiten de gebruikelijke 
bevoegdheden van het hoofd van het gerechtelijk bestuur in de lidstaten, andere worden 
beschreven in zeer algemene bewoordingen zonder duidelijke criteria voor de toepassing ervan1.
Verder vereist het lange mandaat (9 jaar met de mogelijkheid tot verlenging door een 
tweederdemeerderheid in het parlement - artikel 66 van Waor) in combinatie met de genoemde 
uitgebreide bevoegdheden van de voorzitter van de NGA een grote verantwoordingsplicht. In dit 
verband moet de voorzitter elke zes maanden verslag uitbrengen over zijn of haar activiteiten aan 
de nationale raad van de rechterlijke macht (NRRM) en jaarlijks aan het Parlement.
Verslaglegging is weliswaar belangrijk voor de transparantie, maar kan op grond van de 
bestaande systemen in de lidstaten niet worden beschouwd als afdoende. Bovendien is de NRRM 
als orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de rechterlijke macht zelf en dat de instantie is 
voor het toezicht op de voorzitter van de NGA, niet toegerust met werkelijke bevoegdheden: het 
is samengesteld uit gekozen rechters die onderworpen zijn aan de bestuursrechtelijke 
maatregelen van de voorzitter van de NGA; de NGA waarborgt de operationele voorwaarden 
voor de NRRM en de voorzitter van de NGA woont de achter gesloten deuren gehouden 
vergaderingen van de NRRM bij. Tegelijkertijd beschouwt de Commissie van Venetië de 
voorzitter van de NGA als een orgaan van rechterlijk zelfbestuur2.

Bovendien wordt niet duidelijk uit de formulering van de kardinale wetten of de adviezen en 
aanbevelingen van de NRRM bindend zijn voor de voorzitter van de NGA, en de rol van de 
NRRM werd door de Commissie van Venetië gezien als zwak3. Verder geven de procedurele 
belemmeringen om de voorzitter van de NGA uit zijn ambt te ontzetten aanleiding tot 
bezorgdheid. De voorzitter van de NGA kan alleen uit zijn ambt worden ontzet op vaag
gedefinieerde gronden van "onwaardigheid van zijn/haar positie" door de president van de 
republiek of de NRRM, met de steun van een tweederdemeerderheid in het parlement. Al deze 
elementen hebben geleid tot de volgende conclusie van de Commissie van Venetië (lid 26): "in 
geen van de lidstaten van de Raad van Europa zijn zulke uitgebreide bevoegdheden toegekend 
aan één persoon, als gevolg waarvan voldoende democratische verantwoordingsplicht 
ontbreekt" en (lid 36) de voorzitter van de NGA "is niet alleen een sterk gerechtelijk 
bewindvoerder" maar "is tevens nauw betrokken bij de rechterlijke besluitvorming door zijn of 
haar recht om zaken naar een andere rechtbank te verwijzen, door zijn of haar invloed op 
                                               
1 Diens taken omvatten ten minste 65 bevoegdheden, onder andere met verstrekkende gevolgen voor de 
onafhankelijkheid van rechters, zoals het indienen van wetgeving inzake rechtbanken, het aanwijzen van een andere 
rechtbank voor het doen van een uitspraak binnen een redelijke termijn, het gelasten van de berechting van urgente 
zaken die een grote maatschappelijke impact hebben of zaken van buitengewoon algemeen belang, het indienen van 
voorstellen bij de president van de republiek over de aanstelling en het ontslag van rechters, het goedkeuren van 
besluiten over de overplaatsing en aanstelling van rechters bij een andere dienst en detacheringen van lange duur, 
het voorstellen van tuchtrechterlijke procedures, het initiëren van het toekennen van titels, het toewijzen van een 
rechterlijke functie aan een andere rechtbank, het wijzigen van de rangorde van kandidaten en het aanstellen van 
presidenten van rechtbanken. Zie voor meer details Commissie van Venetië, Advies nr. 663/2012, leden 33 t/m 36.
2 Commissie van Venetië, Advies nr. 663/2012, lid 51: "... louter het feit dat alleen rechters verkozen kunnen 
worden tot voorzitter van de NGA maakt dit nog geen orgaan van rechterlijk zelfbestuur... Aangezien de voorzitter 
van de NGA wordt gekozen door het parlement, dus bezien vanuit de rechterlijke macht een externe actor is, kan dit 
niet worden beschouwd als een orgaan van rechterlijk zelfbestuur".
3 Daarom concludeerde de Commissie van Venetië, ibid. lid 50, dat de NRRM "nauwelijks enige wezenlijke invloed 
heeft en dat zijn rol in het bestuur van de rechterlijke macht kan worden beschouwd als verwaarloosbaar".
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afzonderlijke rechters en op de interne structuur van de rechterlijke macht". Zij verzoekt 
Hongarije de verantwoordingsplicht van de voorzitter van de NGA te vergroten1.

Selectie en benoeming van rechters

De benoemingsprocedure voor rechters is vastgelegd in Wrvr (artikelen 3 t/m 30). De president 
van de republiek benoemt een van de kandidaten die is voorgedragen door de voorzitter van de 
NGA. Een panel van rechters hoort de kandidaten en bepaalt een rangorde op grond van 
objectieve criteria (beroepsmatige proeve van geschiktheid en andere criteria in verband met 
academische en professionele ervaring). Zowel de rangorde als de sollicitaties worden ter 
beoordeling naar de voorzitter van de NGA gezonden. Ofschoon de benoeming door één persoon 
niet in strijd is met de Europese normen, wordt in Wrvr wel een erg belangrijke discretionaire 
macht toegekend aan de voorzitter van de NGA. Als de voorzitter van de NGA de door het panel 
van rechters vastgestelde rangorde van kandidaten ontvangt, kan hij naar eigen inzicht besluiten 
om daarvan af te wijken en de tweede of derde kandidaat voor te dragen voor de functie, waarbij 
geen rechterlijke toetsing is voorzien (artikel 18, lid 3)2. Daarom concludeerde de Commissie 
van Venetië dat het nieuwe systeem resulteerde (lid 61) "in minder garanties voor een objectieve 
selectie van kandidaten".

Benoemingstermijn en onafzetbaarheid

Aanbeveling (2010)12 stelt: "een vaste benoemingstermijn en onafzetbaarheid zijn cruciale 
elementen bij de onafhankelijkheid van rechters". Krachtens de Wrvr worden rechters de eerste 
keer benoemd voor een proefperiode van drie jaar (artikel 23, lid 1). Een rechter die voor een 
vaste periode is aangesteld, kan verzoeken om zijn of haar benoeming voor onbepaalde tijd. In 
dit geval wordt hij of zij onderworpen aan een evaluatie van zijn of haar beroepsprestaties 
(artikel 24). Er is ook voorzien in de mogelijkheid van opeenvolgende proefperioden (artikel 25, 
lid 4). In de wet wordt geen maximum gesteld aan het aantal proefperioden noch zijn er 
specifieke waarborgen opgenomen met betrekking tot het besluit over een permanente 
aanstelling. De Commissie van Venetië heeft erop gewezen dat proefperioden in het algemeen 
problematisch kunnen zijn voor rechterlijke onafhankelijkheid omdat rechters "de druk kunnen 
voelen om een bepaalde uitspraak te doen in zaken", maar deze proefperioden worden in enkele 
landen wel gebruikt. Daarom moeten in een dergelijk systeem altijd objectieve criteria worden 
vastgelegd met procedurele waarborgen en een expliciete beperking van opeenvolgende 
proefperioden3.

                                               
1 De Hongaarse autoriteiten droegen in hun document van 14 maart 2011 over het advies van de Commissie van 
Venetië de volgende oplossingen in de wetgeving aan: - overdracht van een aantal bevoegdheden van de NGA naar 
de NRRM, zoals de mogelijkheid tot berechting van urgente zaken, een striktere verslagleggingsverplichting met de 
mogelijkheid van schriftelijke vragen en antwoorden, uitsluitend de mogelijkheid, dat wil zeggen geen recht, om 
nieuwe wetgeving voor te stellen, het afwijken van de rangorde van kandidaten op door de NRRM gestelde 
voorwaarden en met instemming van de NRRM, instemming van de NRRM bij bepaalde benoemingen van het 
hoofd van een rechtbank.
2 Zie ook Commissie van Venetië, Advies nr. 663/2012, leden 54 t/m 61, waarin zij benadrukt dat het systeem niet 
in overeenstemming is met lid 47 van Aanbeveling (2010)12 waarin wordt gevraagd om "een onafhankelijke en 
competente autoriteit die in grote mate voortkomt uit de rechterlijke macht" en die "de bevoegdheid moet krijgen om 
aanbevelingen te doen of adviezen af te geven die in de praktijk worden opgevolgd door de desbetreffende 
benoemingsautoriteit"
3 Commissie van Venetië, Advies nr. 663/2012, leden 66 en 68. De Hongaarse autoriteiten hebben in hun document 
van 14 maart 2011 de volgende oplossingen in de wetgeving aangedragen: een beperking van de proefperiode tot 
twee termijnen (twee keer drie jaar).
Voor het onderwerp proefperioden zie ook het gezamenlijk advies van de Commissie van Venetië en het directoraat 
Samenwerking binnen het directoraat-generaal Mensenrechten en Juridische Zaken van de Raad van Europa 
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Wat betreft onafzetbaarheid stelt Aanbeveling (2010)12, lid 52: "Een rechter mag geen nieuwe 
aanstelling krijgen of in een ander rechterlijk ambt worden geïnstalleerd zonder zijn of haar 
instemming, behalve bij tuchtmaatregelen of een reorganisatie van het justitiële apparaat". De 
voorzitter van de gerechtelijke instantie kan rechters zonder hun instemming tijdelijk, namelijk 
elke drie jaar voor een periode van een jaar, een andere functie toewijzen in het belang van de 
dienst, en de voorzitter van de NGA is bevoegd opdracht te geven tot tijdelijke detachering 
(artikel 33). Als de rechter het niet eens is met de overplaatsing, wordt hij automatisch uit zijn 
ambt ontzet en wordt zijn dienstverband beëindigd (artikel 94). Volgens de Commissie van 
Venetië is dit systeem "te wreed" en moeten er "duidelijke en evenredige regels bestaan voor 
dergelijke maatregelen evenals het recht op beroep".1

Toewijzing van zaken

Teneinde de rechterlijke onafhankelijkheid te waarborgen "moet de toewijzing van zaken binnen 
een rechtbank voldoen aan objectieve, vooraf vastgestelde criteria" (Aanbeveling (2010)12) die 
vooraf in de wet zijn vastgelegd. In de Waor zijn weliswaar concrete criteria vastgelegd voor de 
toewijzing van zaken (artikel 9), maar de uitzonderingen daarop zijn volgens de Commissie van 
Venetië gebaseerd op zeer vage criteria en geven dus aanleiding tot bezorgdheid over hun 
gevolgen voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. De voorzitter van de NGA kan 
een andere rechtbank aanwijzen om een zaak voort te zetten in plaats van de bevoegde rechtbank 
als dat wordt ingegeven door de doelstelling van het afhandelen van zaken "binnen een redelijke 
termijn" (artikel 76), zonder dat daartoe duidelijke, objectieve criteria bestaan2.

Pensioenleeftijd

Wrvr en de overgangsbepalingen in de grondwet beschikken dat de leeftijdsgrens zal worden 
gecombineerd met de pensioenleeftijd (62 jaar) met als gevolg dat rechters die de 
pensioenleeftijd bereiken met pensioen moeten gaan. Het gevolg van de plotselinge verandering 
in de leeftijdsgrens is dat bijna tien procent van de Hongaarse rechters op korte termijn met 
pensioen zal gaan3. De Commissie van Venetië vestigde in dat verband de aandacht op het 
probleem van geldigheid met terugwerkende kracht en de perceptie van onafhankelijkheid die in
het geding komt vanwege het grote aantal rechters dat met pensioen wordt gestuurd4. Verder 
verbieden de EU-regels inzake gelijke behandeling in arbeid, vastgelegd in Richtlijn 
2000/78/EG, leeftijdsdiscriminatie op de werkplek. Volgens de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de EU, is er een objectieve en evenredige rechtvaardiging nodig als een regering 
besluit de pensioenleeftijd te verlagen voor één groep mensen en niet voor andere groepen. Naar 
aanleiding van de aanmaningsbrief van de Europese Commissie van 17 januari heeft Hongarije 
                                                                                                                                                      
550/2009 van 16 maart 2010 over proefperioden van 5 jaar in Oekraïne (lid 39): "Als proefperioden als 
onontbeerlijk worden beschouwd, mogen ze niet langer duren dan twee jaar. Een periode van vijf jaar wordt niet 
acceptabel geacht. Een dergelijke periode zou betekenen dat er op elk moment een groot aantal rechters in 
onzekerheid verkeert over hun toekomst".
1 Commissie van Venetië, Advies nr. 663/2012, lid 79: De Hongaarse autoriteiten hebben in hun document van 14 
maart 2011 de volgende oplossingen in de wetgeving aangedragen: overplaatsing is alleen mogelijk als een gelijke 
verdeling van het aantal zaken of de professionele ontwikkeling van de rechter dat vereist.
2 De Commissie van Venetië verwees naar negen zaken waar een overplaatsing al had plaatsgevonden. Zie 
Commissie van Venetië, Advies nr. 663/2012, leden 86 t/m 94. De Hongaarse autoriteiten hebben in hun document 
van 14 maart 2011 de volgende oplossing in de wetgeving aangedragen: de NRRM zal een aanbeveling afgeven die 
moet worden opgevolgd door de voorzitter van de NGA.
3 Commissie van Venetië, Advies nr. 663/2012, leden 102 t/m 110.
4 De Hongaarse autoriteiten hebben in hun document van 14 maart 2011 de volgende oplossing in de wetgeving 
aangedragen: wijziging van de overgangsbepalingen in overleg met de Commissie.
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een voorstel gedaan voor een bepaling waarmee de pensioenleeftijd van rechters in afzonderlijke 
gevallen kan worden verhoogd naar boven de 62 jaar als de rechter een evaluatie door de NRRM 
over zijn "professionele en medische geschiktheid" doorstaat. Volgens de Commissie is dit 
voorstel niet in overeenstemming met de EU-wetgeving omdat zulke versoepelingen arbitrair 
kunnen zijn, alleen van toepassing zijn op afzonderlijke gevallen en de belangrijkste zorg van de 
Commissie niet wegnemen: de afwijkende behandeling van rechters in vergelijking met andere 
beroepsgroepen. Daarom concludeerde de Commissie dat Hongarije er niet in is geslaagd een 
objectieve rechtvaardiging te verschaffen voor het verlagen van de verplichte pensioenleeftijd 
voor rechters, aanklagers en notarissen, en besloot zij op 7 maart 2012 een met redenen omkleed 
advies te sturen - het tweede stadium van een Europese inbreukprocedure - waarna zij de zaak op 
25 april 2012 doorverwees naar het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Constitutioneel hof

De Commissie van Venetië1 beoordeelde eveneens Wet CLI van 2011 inzake het constitutionele 
hof van Hongarije, en wees onder andere op de volgende elementen: de onafhankelijkheid van 
het constitutionele hof en de status van zijn rechters moeten worden gewaarborgd in de 
grondwet, en niet alleen in de Wet inzake het constitutionele hof; er moeten extra procedurele 
waarborgen worden ingesteld met betrekking tot de uitsluiting van een lid van het hof; de twee 
afzonderlijke klachtenprocedures moeten worden verhelderd; er moet een uitzondering op de eis 
voor de uitputting van alle rechtsmiddelen worden opgenomen voor alle gevallen waarin 
vasthouden aan deze regel onherstelbare schade aan het individu kan veroorzaken; ontbrekende 
bepalingen over rechtshulp; "kardinale elementen" in de Wet inzake het constitutionele hof 
moeten worden beperkt tot fundamentele beginselen; de beperking van de controlerende 
bevoegdheden van het constitutionele hof in begrotingsaangelegenheden moet worden 
afgeschaft.

IV. Perceptie van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en het beginsel van wederzijdse erkenning

Elke twijfel over de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van rechters op grond van 
systematische hiaten in de grondwet en nationale wetten kan ingrijpende gevolgen hebben voor 
de bestaande samenwerking in de gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid op grond van het beginsel van wederzijdse erkenning, als verankerd in artikel 
81 VWEU (burgerlijke zaken) en 82 VWEU (strafzaken). In dat verband is het nodig te wijzen 
op de EU-voorrechten op het vlak van strafrecht, waar diverse verstrekkende instrumenten al van 
kracht zijn op basis van wederzijdse erkenning, hetgeen een min of meer automatische erkenning 
van rechterlijke beslissingen in andere lidstaten inhoudt, variërend van de uitlevering van 
verdachten en veroordeelden (Europees arrestatiebevel) tot tijdelijke maatregelen en 
bewijsvergaring (Europees bewijsverkrijgingsbevel en het voorgestelde Europees 
onderzoeksbevel). Daarom kunnen problemen met de schijn van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van rechters de hele bestaande structuur, die is gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen, aan het wankelen brengen. Tegelijkertijd kan bij grensoverschrijdende problemen 
met de uitvoering van EU-wetgeving direct worden overgegaan tot artikel 47, lid 2 van het 
Handvest, gekoppeld aan artikel 52, lid 3 van het Handvest inzake het harmonieuze begrip van 
de rechten die ook worden gegarandeerd door het ERVM.

V. Wijzigingen op de kardinale wetten inzake de rechterlijke macht

                                               
1 Commissie van Venetië, Advies nr. 665/2012.
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Op 2 juli 2012 heeft het Hongaarse parlement wetgevingsvoorstel T/6393 aangenomen tot 
wijziging van Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken en Wet 
CLXII uit 2011 inzake de wettelijke status en de bezoldiging van rechters (hierna te noemen: de 
nieuwe wet). De Commissie van Venetië beoordeelt momenteel de gewijzigde bepalingen. Haar 
advies hierover wordt naar verwachting in oktober 2012 gepubliceerd. Hieronder wordt een 
samenvatting van de nieuwe wet gegeven.

Herverdeling van bevoegdheden tussen de voorzitter van de NGA en de NRRM

Met het oog op de beperking van de bevoegdheden van de voorzitter van de NGA en het 
opstellen van criteria voor de uitoefening daarvan, hevelt de nieuwe wet een aantal 
bevoegdheden over naar de NRRM op het vlak van personeel en het bestuur van rechtbanken. 

Wat betreft de aanstellingsprocedure voor rechters heeft de NRRM de verantwoordelijkheid
gekregen om de beginselen te bepalen die door de voorzitter van de NGA moeten worden 
toegepast bij het invullen van een vacature met de kandidaat op de tweede of derde plaats van de 
rangorde. De NRRM heeft tevens het instemmingsrecht gekregen bij de beoordeling van 
sollicitaties van rechters als de voorzitter van de NGA de rangorde van sollicitanten verandert.
De instemming van de NRRM is ook gewenst bij de benoeming van rechtbankvoorzitters als de 
kandidaat niet de steun heeft van de meerderheid van het panel van rechters voor de beoordeling 
van sollicitaties. De NRRM publiceert zijn advies over de praktijk van de voorzitter van de NGA 
en de president van de Kúria (hooggerechtshof) met betrekking tot het evalueren van sollicitaties 
van rechters en rechtbankvoorzitters1.

Verdere nieuwe bevoegdheden van de NRRM op het gebied van personeel zijn onder andere: -
de bevoegdheid om een voorlopig advies af te geven over de personen die voorgedragen zijn als 
voorzitter van de NGA en voorzitter van de Kúria op grond van een persoonlijk 
sollicitatiegesprek; - de mogelijkheid, in het geval van rechters die hun functie neerleggen, 
goedkeuring te geven voor een opzegtermijn die korter is dan drie maanden en de rechter te 
ontheffen van zijn/haar werkgerelateerde plichten voor de gehele of een deel van de 
opzegtermijn2.

Wat betreft het centrale bestuur van rechtbanken heeft de NRRM de volgende nieuwe 
verantwoordelijkheden gekregen: - de NRRM keurt het reglement van de raad van discipline 
goed en publiceert het op de centrale website3; - de NRRM mag in speciaal gerechtvaardigde 
gevallen de urgente berechting van zaken gelasten die een grote maatschappelijke impact hebben 
of van buitengewoon algemeen belang zijn4; - de NRRM legt de beginselen vast die moeten 
worden toegepast door de voorzitter van de NGA bij het aanwijzen van een andere rechtbank om 
een zaak voort te zetten in plaats van de bevoegde rechtbank als dat wordt ingegeven door de 
doelstelling van het binnen een redelijke termijn afhandelen van zaken5.

Wijzigingen om de verantwoordingsplicht van de voorzitter van de NGA te vergroten

                                               
1 Artikel 7, lid 4, van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
2 De volledige lijst van bevoegdheden van de NRRM op het gebied van personeel is vastgelegd in onderdeel 7, lid 4 
van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
3 Artikel 7, lid 2, van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
4 Artikel 7, lid 3, van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
5 Ibidem.
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In de nieuwe wet wordt de ambtstermijn van de voorzitter van de NGA (9 jaar) niet verkort. Wel 
wordt de mogelijkheid afgeschaft om de ambtstermijn van de voorzitter van de NGA na het 
aflopen daarvan te verlengen als het parlement er niet in slaagt een nieuwe voorzitter te kiezen1.
In het geval van beletsel of als de positie vacant is, wordt de voorzitter van de NGA vervangen 
door de algemene vicevoorzitter van de NRA. Indien er geen personen zijn die gevolmachtigd 
zijn om de voorzitter te vervangen, worden de taken van de voorzitter van de NGA uitgevoerd 
door de voorzitter van de NRRM2. 

Ten einde het toezicht op de door de voorzitter van de NGA uitgevoerde activiteiten te 
vergroten, worden met de nieuwe wet zijn/haar verslagleggingsverplichtingen en de verplichting 
tot het geven van een gedetailleerde toelichting aangescherpt. De verplichting van de voorzitter 
van de NGA om jaarlijks verslag uit te brengen aan het parlement is aangevuld met de 
verplichting om tevens - één keer tussentijds - verslag uit te brengen aan de parlementaire 
commissie van de rechterlijke macht3. Verder "worden" in alle besluiten die worden genomen 
door de voorzitter van de NGA bij het uitvoeren van zijn/haar taken "in voorkomend geval de 
redenen voor zijn/haar besluiten vermeld"4. 

Wijzigingen om de onafhankelijkheid van de NRRM te vergroten 

De samenstelling van de NRRM (die bestaat uit rechters) wordt weliswaar niet gewijzigd in de 
nieuwe wet, maar wel wordt, behalve voor de voorzitter van de NGA en de minister van Justitie, 
deelname aan de vergaderingen met een adviserende rol gegarandeerd voor de procureur-
generaal, de voorzitter van de Hongaarse balie, de voorzitter van de Hongaarse kamer van 
notarissen en voor het maatschappelijk middenveld en andere belangengroepen, op uitnodiging 
van de voorzitter van de NRRM. De voorzitter van de NGA en andere personen met adviserende 
rechten mogen echter geen vergaderingen achter gesloten deuren meer bijwonen, tenzij daar
toestemming voor is gegeven door de NRRM5.

De nieuwe wet voorziet tevens in het recht van de NRRM om, met instemming van de voorzitter 
van de NGA, zijn eigen begroting vast te stellen binnen de begroting van de NGA6. De NGA 
blijft echter de logistieke en technische randvoorwaarden verzorgen voor de NRRM. 

Wijzigingen in verband met benoemingen voor een bepaalde termijn en de overplaatsing van 
rechters

In de nieuwe wet wordt de mogelijkheid van meer dan één proefperiode7 afgeschaft, als 
vastgelegd in artikel 25, lid 4 van Wrvr, uit hoofde waarvan de benoeming van een rechter 
verlengd wordt met een vaste termijn van drie jaar als hij de evaluatie "benoembaar, 
vervolgbeoordeling vereist" krijgt. In gevallen waarin de termijn dat de rechter daadwerkelijk als
rechter werkte korter was dan 18 maanden (de minimale periode die nodig is voor beoordeling), 
voorziet de nieuwe wet in een verlenging van de benoeming met drie jaar in plaats van een 
nieuwe benoeming voor bepaalde tijd (wat het geval was voordat de wijzigingsbepalingen waren 
aangenomen). De benoeming van de rechter kan meer dan eens verlengd worden totdat de totale 
                                               
1 Artikel 14 van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
2 Artikel 6 van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
3 Artikel 4, lid 4, van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
4 Artikel 5, lid 1, van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
5 Artikel 10 van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
6 Artikel 8 van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
7 Artikel 29, lid 2 van de wijzigingen op Wet CLXII uit 2011 inzake de wettelijke status en de bezoldiging van 
rechters.
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periode van het werk als rechter de 18 maanden bereikt die minimaal vereist zijn voor een 
beoordeling1.

Op het gebied van tijdelijke overplaatsingen voorziet de nieuwe wet nog altijd in de 
mogelijkheid om een rechter zonder zijn/haar instemming elke drie jaar eenmalig op tijdelijke 
basis te detacheren naar een rechterlijke functie binnen een andere dienst, met een maximale 
duur van één jaar. In dit verband specificeert de nieuwe wet dat de tijdelijke overplaatsing kan 
worden verordend met het oog op een gelijke verdeling van het aantal zaken tussen rechtbanken2

(de bepaling die voorheen van kracht was, verwees simpelweg naar "in het belang van de 
dienst"). 

Als een rechtbank zijn werkzaamheden beëindigt of als de bevoegdheden van een rechtbank 
zodanig worden beknot dat een rechter zijn/haar werk daar niet meer kan uitvoeren, wordt met 
de nieuwe wet de voorzitter van de NGA verplicht gesteld de rechter soortgelijke functies aan te 
bieden op rechtbanken van hetzelfde niveau van de rechterlijke macht, ofwel één niveau lager of 
hoger. Als er geen functie kan worden aangeboden of als de rechter geen van de mogelijke 
functies wenst te bekleden, plaatst de voorzitter van de NGA de rechter over naar een rechtbank 
van hetzelfde niveau van de rechterlijke macht of één niveau lager, waarbij terdege rekening 
wordt gehouden met het belang van de rechter in kwestie3. Zoals hieronder wordt aangegeven, 
kunnen rechters in het geval van een overplaatsing een geding aanspannen in verband met hun 
dienstverband bij de rechtbank voor bestuurlijke en arbeidsaangelegenheden.

Nieuwe mogelijkheden van rechterlijke toetsing bij besluiten die zijn aangenomen door de 
voorzitter van de NGA

De nieuwe wet geeft rechters het algemene recht zich tot een rechtbank te wenden in verband 
met door de voorzitter van de NGA genomen besluiten bij de uitvoering van zijn/haar taken op 
het gebied van personeelsbeheer. Daarnaast biedt de nieuwe wet de mogelijkheid voor rechters 
grondwettelijke klachten in te dienen over beslissingen van de voorzitter van de NGA4. 

Verder verschaft de nieuwe wet het recht op rechterlijke toetsing van de uitkomsten van de 
sollicitaties voor een benoeming als rechter. Een sollicitant kan bezwaar aantekenen tegen het 
benoemingsbesluit als de wettelijke eisen voor de benoeming van de succesvolle kandidaat niet 
zijn nageleefd of als de succesvolle kandidaat niet voldoet aan de voorwaarden in de vacature. 
Het bezwaar wordt voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank waar de benoeming 
plaatsvond, die het bezwaar via de voorzitter van de NGA doorstuurt naar de rechtbank voor 
bestuurlijke en arbeidsaangelegenheden voor het rechtsgebied Boedapest, die de exclusieve 
bevoegdheid heeft om de zaak in behandeling te nemen5.

Wat betreft het besluit van de voorzitter van de NGA om een andere rechtbank aan te wijzen met 
het oog op de berechting van zaken binnen een redelijk tijdsbestek, verschaft de nieuwe wet de 
betrokken partijen het recht op rechterlijke toetsing. Door de partijen ingediende 
beroepaanvragen tegen het besluit om een andere rechtbank aan te wijzen worden berecht door 
de Kúria. De Kúria kan het discretionaire besluit van de voorzitter van de NGA slechts herzien 
als de voorzitter van de NGA wettelijke bepalingen heeft geschonden die moeten worden 

                                               
1 Artikel 18 van de wijzigingen op Wet CLXII uit 2011 inzake de wettelijke status en de bezoldiging van rechters.
2 Artikel 19 van de wijzigingen op Wet CLXII uit 2011 inzake de wettelijke status en de bezoldiging van rechters.
3 Artikel 20 van de wijzigingen op Wet CLXII uit 2011 inzake de wettelijke status en de bezoldiging van rechters.
4 Artikel 5, lid 4, van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
5 Artikel 17 van de wijzigingen op Wet CLXII uit 2011 inzake de wettelijke status en de bezoldiging van rechters.
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toegepast bij het nemen van het besluit1.

Wat betreft het besluit van de voorzitter van de NGA om een rechter over te plaatsen naar een 
andere rechtbank als een rechtbank zijn werkzaamheden beëindigt of als de bevoegdheden 
daarvan zodanig worden beknot dat een rechter zijn/haar werkzaamheden daar niet meer kan 
uitvoeren, hebben rechters uit hoofde van de nieuwe wet het recht op rechterlijke toetsing. 
Rechters kunnen in het geval van een overplaatsing een geding met betrekking tot hun 
dienstverband aanspannen bij de rechtbank voor bestuurlijke en arbeidsaangelegenheden2.

                                               
1 Artikel 3, lid 2 van de wijzigingen op Wet CLXI uit 2011 inzake de organisatie en het bestuur van rechtbanken.
2 Artikel 20 van de wijzigingen op Wet CLXII uit 2011 inzake de wettelijke status en de bezoldiging van rechters. 


