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I. Introdução

O presente documento apresenta uma panorâmica do quadro jurídico que rege a 
independência do aparelho judiciário na Hungria. Remete para as disposições da 
Constituição1 relativas ao aparelho judiciário e para as seguintes leis quase-constitucionais: 
Lei CLXI de 2011, sobre "Organização e administração dos tribunais da Hungria" (LOAT), 
Lei CLXII de 2011 sobre "Estatuto jurídico e remuneração dos juízes da Hungria "(LEJRJ) e 
Lei CLI de 2011 sobre o Tribunal Constitucional da Hungria2. Estas leis são consideradas à 
luz das atuais normas europeias relativas à independência do poder judicial, a saber, a 
Recomendação (2010)12 do Comité de Ministros do Conselho da Europa e a Carta Europeia 
sobre o Estatuto dos Juízes, em consonância com o artigo 6.º da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH)3 e a correspondente jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, bem como o artigo 47.º, 2.º parágrafo, da Carta Europeia dos Direitos 
Fundamentais4. Também foram tidos em consideração os seguintes pareceres da Comissão de 
Veneza: 614/2011 sobre as três questões de ordem jurídica decorrentes do processo de 
elaboração da nova Constituição da Hungria, 621/2011 sobre a nova Constituição da Hungria 
e 663/2012 sobre as leis quase-constitucionais acima mencionadas, assim como a posição do 
Governo húngaro sobre o referido parecer 621/20115 e as modificações anunciadas.

II. Disposições constitucionais sobre o aparelho judiciário

A nível da Constituição, a independência do judiciário decorre do princípio da separação de 
poderes definido no artigo C.1: "O funcionamento do Estado húngaro assenta no princípio da 
separação de poderes." A independência dos juízes está consagrada no artigo 26.º, n.º 1: "Os 
juízes são independentes e estão apenas subordinados à lei, não podendo receber instruções 
no exercício das suas atividades judiciais." O artigo 25.º, n.º 5, prevê que "órgãos de gestão 
interna do poder judicial participam na administração dos tribunais". Os principais fatores 
                                               
1 Para uma visão geral dos problemas jurídicos suscitados pela nova Constituição Húngara e dos problemas 
colocados com o respetivo processo de aprovação (em termos de transparência e inclusividade), ver Comissão de 
Veneza, Parecer 614/2011, n.ºs 14-19, e Parecer 621/2011 , n.ºs 10-13, bem como a resolução do Parlamento de 
5 de julho sobre a revisão da Constituição húngara (P7_TA-PROV (2011) 0315).
2 O aparelho judiciário, na aceção do presente documento de trabalho, engloba os tribunais e os juízes. Quanto às 
lacunas da legislação referente ao Ministério Público, ver Comissão de Veneza, Parecer 668/2012, sobre a Lei 
CLXIII de 2011 sobre o Ministério Público e a Lei CLXIV de 2011 sobre o estatuto do Procurador-Geral, dos 
delegados do Ministério Público e de outros funcionários e sobre a carreira no Ministério Público.
3 O TEDH declarou que, "para determinar se um tribunal pode ser considerado "independente", importa ter em 
conta, nomeadamente, a forma como são nomeados os seus membros e o seu mandato, saber se existem 
garantias de salvaguarda contra pressões externas e se este órgão apresenta uma aparência de independência" e, 
em relação à imparcialidade, que "este requisito tem duas componentes. Em primeiro lugar, de um ponto de vista 
subjetivo, o tribunal tem de ser imparcial, não pode haver lugar a preconceitos pessoais. Em segundo lugar, 
também deve ser imparcial de um ponto de vista objetivo, isto é, deve oferecer garantias suficientes que 
permitam pôr de parte qualquer dúvida legítima a este respeito", sendo que "os conceitos de independência e 
imparcialidade objetiva estão intimamente ligados". Ver, por exemplo, Findlay v. UK, 25 de fevereiro de 1997, 
Col. 1997-I, p. 281, § 73. 
4 Artigo 47.º, 2.º parágrafo, da Carta: Toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada de forma 
equitativa, publicamente e num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial, previamente 
estabelecido por lei. Toda a pessoa tem a possibilidade de se fazer aconselhar, defender e representar em juízo."
5 Posição do governo húngaro acerca do parecer sobre a nova Constituição da Hungria, de 6 de julho de 2011.
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de independência dos juízes, como a inamovibilidade, a vitaliciedade, a estrutura e 
composição dos órgãos dirigentes, não estão regulamentados na Constituição, encontrando-se 
- juntamente com regras pormenorizadas sobre a organização e a administração do aparelho 
judiciário - definidos em leis quase-constitucionais. Daí resulta que a Constituição só 
estabelece um quadro muito geral para o funcionamento do judiciário, usando uma 
terminologia ampla e vaga e relegando a maioria das questões de fundo para as leis 
quase-constitucionais. No que respeita ao quadro constitucional, a Comissão de Veneza 
levantou questões específicas sobre as disposições constitucionais relativas à interpretação das 
leis1, à limitação das atribuições do Tribunal Constitucional nos domínios fiscal e orçamental2
e à condenação à prisão perpétua sem liberdade condicional3, tendo explicitamente advertido 
que, em princípio, algumas destas questões devem ser abordadas na Constituição e não numa 
lei quase-constitucional4.

III. Leis quase-constitucionais sobre o aparelho judiciário

Uma das questões evocadas pela Comissão de Veneza5 prende-se com a remissão para leis 
quase-constitucionais em vez de uma regulamentação de certos assuntos na Constituição (50 
referências na nova Constituição que abrangem 26 assuntos). Simultaneamente, advertiu para 
o facto de as lacunas ou formulações pouco claras na Constituição no referente ao judiciário 
obrigarem a uma formulação extremamente cuidadosa numa lei quase-constitucional. No 
entanto, as duas leis quase-constitucionais adotadas6, a LOAT e o LEJRJ, suscitaram várias 
dúvidas quanto à independência do aparelho judiciário na globalidade e quanto às garantias 
existentes para os juízes, especialmente no que diz respeito à função do Presidente do 
Gabinete Judiciário Nacional (GJN), ao processo de nomeação e aos períodos probatórios, às 

                                               
1 Artigo R, n.º 3: "Os preceitos da Lei Fundamental são interpretados em função dos respetivos fins, da Profissão 
Nacional de Fé e das conquistas da nossa Constituição histórica." 
Artigo 28.º: "Na sua atividade de aplicação da lei, os tribunais devem interpretar os textos normativos 
primariamente em função dos respetivos fins e da Lei Fundamental. A interpretação da Lei Fundamental e das 
demais leis será feita de acordo com o pressuposto de que as normas visam servir propósitos morais e 
económicos que estão em consonância com o senso comum e o bem público”.  A este respeito, ver Comissão de 
Veneza, Parecer 621/2011, n.ºs 28-30, 110 e 149, bem como uma resposta do Governo, que, por um lado, refere 
que "A referência à constituição histórica como fonte para a interpretação da nova Constituição tem um caráter 
meramente simbólico", mas que, simultaneamente, não parece atribuir-lhe só caráter simbólico ao acrescentar 
que "competirá ao Tribunal Constitucional encontrar o conteúdo exato das conquistas da constituição histórica".
2 Comissão de Veneza, Parecer 621/2011, n.ºs 120-127 e 146.
3 Artigo IV da Constituição. Ver Comissão de Veneza, Parecer 621/2011, n.ºs 69-70.
4 Comissão de Veneza, Parecer 621/2011, n.º 147: "Acresce que o quadro constitucional que se estabelece para 
setores essenciais, como o judiciário… é bastante genérico. As garantias dos princípios fundamentais atinentes a 
matérias desta relevância são geralmente consagradas na Constituição, em especial quando há projetos para a 
realização de reformas de fundo, como acontece no aparelho judiciário húngaro." 
Ver Comissão de Veneza, Parecer 614/2011, n.ºs 51-53.
5 Comissão de Veneza, Parecer 621/2011, n.ºs 22-27. 
6 São consideradas leis quase-constitucionais no que se refere a extensas partes de ambas as leis (Secção 175 da 
LOAT e Secção 237 da LEJRJ). A Comissão de Veneza levantou a questão do "caráter demasiado 
constitucional" de diversos aspetos de ambas as leis - Parecer 621/2011,  n.ºs 18-20. 
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transferências de juízes e de processos, e aos processos disciplinares1.

Gestão interna da magistratura judicial e o Presidente do GNJ 

A nova lei (LOAT) estabelece o Gabinete Judiciário Nacional (GJN) e concentra na pessoa do 
seu Presidente os deveres centrais da administração judicial. A lista de competências do 
Presidente está descrita na Secção 76 LOAT e em diferentes secções da LEJRJ. Como se 
indica seguidamente, esses poderes são muito abrangentes. Alguns recaem fora das 
competências habituais do chefe da administração judicial nos Estados-Membros, enquanto 
outros são descritos em termos muito latos, sem critérios claros que regulamentem a sua 
aplicação2. Além disso, o longo mandato (9 anos, com a possibilidade de prorrogação por uma 
maioria parlamentar de dois terços - Artigo 66.º da LOAT), em conjugação com as já 
referidas vastas competências do Presidente do GJN, torna necessário um elevado grau de 
responsabilização. Neste sentido, o Presidente está obrigado a, semestralmente, apresentar 
relatório das suas atividades ao Conselho Judiciário Nacional (CJN) e, anualmente, ao 
Parlamento. Todavia, a apresentação de relatórios - conquanto importante em termos de 
transparência - não pode ser considerada suficiente de acordo com os sistemas estabelecidos 
nos Estados-Membros. Além disso, o CJN, que como órgão composto de representantes do 
próprio judiciário é a instituição de supervisão do Presidente do GJN, não foi dotado de 
poderes efetivos: é composto por juízes eleitos, que estão sujeitos às medidas administrativas 
do Presidente do GJN; o GJN assegura as condições operacionais para o CJN e o Presidente 
do GJN participa nas reuniões que o CJN realiza à porta fechada. Ao mesmo tempo, a 
Comissão de Veneza não considera o Presidente do GJN um órgão de gestão interna do poder 
judicial3.

Por outro lado, a formulação das leis quase-constitucionais não permite depreender 
claramente se os pareceres e recomendações do CJN são vinculativos para o Presidente do 
GJN, o que levou a Comissão de Veneza a considerar que o CJN tem um papel fraco4. Além 
disso, os obstáculos processuais que se colocam à destituição do Presidente do GJN suscitam 
                                               
1 No seu Parecer 663/2012, a Comissão de Veneza afirmou  que (n.º 9) "a adoção de vastas partes da legislação 
num período de tempo muito curto poderá explicar por que razão algumas questões nas leis quase-
constitucionais examinadas no presente parecer não satisfazem as normas europeias." 
2 De entre as suas funções, contam-se pelo menos 65 prerrogativas, algumas muito abrangentes relativas à 
independência dos juízes, como a de propor legislação referente aos tribunais, a designação de outro tribunal 
para decisão em tempo razoável, a ordenação da atribuição de processos com caráter de urgência para um amplo 
espetro da sociedade ou processos de importância excecional tendo em vista o interesse público, a apresentação 
de uma proposta ao Presidente da República relativa à nomeação e exoneração de juízes, a adoção de decisões 
relativas à transferência e ao destacamento de juízes para outro serviço e ao seu destacamento a longo prazo , a 
sugestão de um processo disciplinar, a iniciativa de atribuição de títulos, a atribuição de uma posição judicial a 
outro tribunal, a alteração da ordem de classificação dos candidatos, a nomeação de presidentes dos tribunais. 
Para mais pormenores, ver igualmente Comissão de Veneza, Parecer 663/2012, n.ºs 33-36. 
3 Comissão de Veneza, Parecer 663/2012, n.ºs 51-27: "… o simples facto de só os juízes serem elegíveis para o 
cargo de Presidente do GJN, não faz deste um órgão de gestão interna do poder judicial…"  Como o Presidente
do GJN é eleito pelo Parlamento, ou seja, um ator externo do ponto de vista do aparelho judiciário, não pode ser 
considerado um órgão de gestão interna do poder judicial".
4 Por essa razão, a Comissão de Veneza, ibid, concluiu (n.º 50) que o CJN "dificilmente tem competências 
importantes e o seu papel na administração do judiciário pode ser considerado negligenciável".
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preocupações adicionais. O Presidente do GJN só pode ser destituído por razões vagamente 
definidas como "não ser digno(a) da sua posição", seja pelo Presidente da República ou pelo 
CJN, apoiado por uma maioria parlamentar de dois terços. Todos esses elementos levaram a 
Comissão de Veneza a concluir (n.º 26) que "nenhum dos Estados-Membros do Conselho da 
Europa conferiu poderes tão amplos a uma única pessoa, sem uma suficiente prestação de 
contas democrática" e que (n.º 36) o Presidente da GJN "não é apenas um poderoso 
administrador de tribunais", mas "também intervém intimamente na tomada de decisões 
judiciais através do direito de transferir processos para outro tribunal e da influência que 
exerce sobre cada juiz e sobre a estrutura interna do judiciário." A Comissão de Veneza 
exortou a Hungria a intensificar a responsabilização do Presidente do GJN1.

Seleção e nomeação dos juízes

O procedimento de nomeação dos juízes é regido pela LEJRJ (Secções 3 - 30). O Presidente 
da República nomeia um dos candidatos propostos pelo Presidente do GJN. Um grupo de 
juízes ouve os candidatos e classifica-os com base em critérios objetivos (teste de aptidão 
profissional e outros critérios relacionados com a experiência académica e profissional). 
Tanto a classificação como as candidaturas são enviadas para o Presidente do GJN para 
avaliação. Embora a nomeação por uma única pessoa seja compatível com as normas 
europeias, a LEJRJ confere ao Presidente do GJN um poder discricionário considerável. 
Perante a classificação dos candidatos elaborada pelo painel de juízes, o presidente do GJN 
pode por direito próprio decidir desviar-se da mesma e propor para o lugar o candidato que 
ocupa o segundo ou terceiro lugar na lista, não estando previsto nenhum controlo jurisdicional 
(secção 18, n.º 3)2. Por conseguinte, a Comissão de Veneza concluiu que o novo sistema se 
traduziu (n. º 61) "numa redução das garantias de seleção objetiva dos candidatos." 

Mandato e inamovibilidade dos juízes

Como indicado na Recomendação (2010)12, "a segurança do mandato e a inamovibilidade 
são elementos-chave da independência dos juízes". De acordo com a LEJRJ, na primeira vez 
os juízes são nomeados por um período probatório de três anos (Secção 23, n.º1). O juiz que 
tenha sido nomeado por tempo determinado pode solicitar a sua nomeação por tempo 
indeterminado. Neste caso, fica sujeito a uma avaliação do seu desempenho profissional 
(Secção 24). A possibilidade de períodos probatórios repetidos também está prevista (Secção 
25, n.º 4). A lei não estabelece um limite máximo de períodos probatórios cumulativos, nem 
prevê salvaguardas específicas no que respeita à decisão de nomeação definitiva. A Comissão 

                                               
1 No seu documento de 14 de março de 2011, as autoridades húngaras descreveram, em relação ao parecer da 
Comissão de Veneza, as seguintes soluções legislativas: transferência de vários poderes do GJN para o CJN, 
como a possibilidade de proceder à atribuição de processos com caráter de urgência, uma obrigação de 
notificação mais rigorosa, com a possibilidade de perguntas escritas e respostas, a possibilidade de propor 
unicamente nova legislação, não um direito, a possibilidade de escolher candidatos fugindo à classificação nas 
condições fixadas pelo CJN e com o consentimento do CJN, consentimento do CJN em certas circunstâncias ao 
nomear o presidente de um tribunal.
2 Ver igualmente Comissão de Veneza,  Parecer 663/2012, n.ºs 54-61, nos termos do qual o sistema não é 
conforme com o n.º 47 da Recomendação (2010)12, que exige "uma autoridade independente e competente 
retirada em grande parte do aparelho judiciário", que "devia ser autorizada a fazer recomendações ou emitir 
pareceres que a autoridade competente investida do poder de nomeação siga na prática ". 
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de Veneza salientou que os períodos probatórios colocam geralmente problemas quanto à 
independência do judiciário, já que os juízes "se podem sentir sob pressão para decidir sobre 
os processos de uma dada forma", embora sejam utilizados em alguns Estados. Portanto, 
qualquer sistema deste tipo tem de prever critérios objetivos com garantias processuais e uma 
limitação explícita dos períodos probatórios cumulativos1.

Em relação à inamovibilidade, o n.º 52 da Recomendação (2010)12 refere que "Um juiz não 
deve receber uma nova missão ou ser incumbido de novas funções judiciais sem o seu 
consentimento, exceto em caso de sanções disciplinares ou de reforma da organização do 
sistema judicial". De três em três anos, o presidente do tribunal pode, temporariamente, 
reafetar juízes sem o seu consentimento por interesse de serviço pelo período de um ano, e o 
Presidente do GJN tem o direito de ordenar um destacamento temporário (secção 33). Se o 
juiz não concordar com essa transferência, será automaticamente dispensado e os seus 
serviços terminados (Secção 94). De acordo com a Comissão de Veneza, tal sistema é 
"demasiadamente severo", devendo existir "regras claras e proporcionais para tais ações, 
bem como um direito de recurso"2. 

Repartição de processos

Para salvaguardar a independência judicial "a repartição de processos num tribunal deve 
obedecer a critérios objetivos previamente estabelecidos" (Recomendação (2010)12)) por lei.  
Embora a LOAT estabeleça critérios específicos para a repartição de processos (Secção 9), as 
exceções baseiam-se, de acordo com a Comissão de Veneza, em critérios bastante vagos, 
suscitando, por conseguinte, preocupações quanto ao seu impacto na independência do 
aparelho judiciário. O Presidente do GJN pode conferir o poder de decisão a outro tribunal em 
vez do tribunal competente se assim o exigir o objetivo visado na atribuição dos processos 
"dentro de um período de tempo razoável" (Secção 76) sem que existam critérios objetivos 
claros3.

                                               
1 Comissão de Veneza, Parecer 663/2012, n.ºs 66-68. As autoridades húngaras referiram, no seu documento de 
14 de março de 2011, as seguintes soluções legislativas: uma limitação do período probatório a dois mandatos 
(duas vezes 3 anos). 
No que diz respeito períodos probatórios, ver também o parecer conjunto da Comissão de Veneza e da Direção 
de Cooperação, da Direção-Geral dos Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos do Conselho da Europa, 550/2009, 
de 16 de março de 2010, sobre um período probatório de cinco anos na Ucrânia (n.º 39): "Se os períodos 
probatórios forem considerados indispensáveis, não devem exceder dois anos. Um período de cinco anos não 
pode ser considerado aceitável. Um tal período de tempo significaria que um número elevado de juízes estaria, 
num dado momento, incerto quanto ao seu futuro".
2 Comissão de Veneza, Parecer 663/2012, n.º 79:  As autoridades húngaras referiram, no seu documento de 14 de 
março de 2011, as seguintes soluções legislativas: uma transferência só é possível se a distribuição equilibrada 
dos processos ou o desenvolvimento profissional do juiz a tornar necessária.
3 A Comissão de Veneza referiu 9 processos em que a transferência tinha ocorrido. Ver Comissão de Veneza, 
Parecer 663/2012, n.ºs 86-94. As autoridades húngaras referiram, no seu documento de 14 de março de 2011, as 
seguintes soluções legislativas: o CJN emitirá uma recomendação que terá de ser respeitada pelo presidente do 
GNG.
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Idade de reforma 

A LEJRJ e as disposições transitórias à Lei Fundamental preveem que o limite máximo de 
idade coincida com a idade de reforma (62 anos), o que leva a que os juízes que atingem a 
idade de reforma se tenham de aposentar. A mudança súbita do limite máximo de idade 
significa que, em breve, cerca de 10 por cento dos juízes húngaros passarão à reforma1. A este 
respeito, a Comissão de Veneza levantou a questão do efeito retroativo e da perceção pública 
das questões de independência devido ao grande número de juízes que se deverão aposentar2. 
Ao mesmo tempo, as regras da UE em matéria de igualdade de tratamento no emprego, 
estabelecidas na Diretiva 2000/78/CE, proíbem a discriminação no local de trabalho em razão 
da idade. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE, se um governo 
decidir reduzir a idade de reforma para um grupo de pessoas e não para outros grupos, terá de 
apresentar uma justificação objetiva e proporcionada. Na sequência da carta de notificação 
enviada pela Comissão Europeia em 17 de janeiro, a Hungria propôs uma cláusula que 
permitiria, em casos individuais, exceder o limite de 62 anos para a aposentação se o juiz em 
causa passar um exame do CJN às suas "aptidões profissionais e médicas". De acordo com a 
Comissão, esta proposta não é conforme com a legislação da UE, pois esses prolongamentos 
podem ser arbitrários, só se aplicam em casos individuais e não fazem desaparecer a principal 
preocupação da Comissão, a saber, a diferença de tratamento dos juízes relativamente a outras 
profissões. Por essa razão, a Comissão concluiu que a Hungria não apresentou uma 
justificação objetiva para a redução da idade de reforma obrigatória dos juízes, delegados do 
ministério Público e notários públicos e, em 7 de março de 2012, decidiu enviar um parecer 
fundamentado - a segunda fase de um procedimento por infração da UE -, tendo submetido a 
questão ao Tribunal de Justiça da União Europeia em 25 de abril de 2012.

Tribunal Constitucional

A Comissão de Veneza3 também avaliou o Lei CLI de 2011 relativa ao Tribunal 
Constitucional da Hungria destacando, nomeadamente, os seguintes elementos: a 
independência do Tribunal Constitucional e o estatuto dos juízes que o compõem devem estar 
garantidos na Lei Fundamental, e não unicamente na Lei sobre o Tribunal Constitucional; 
devem estar previstas outras garantias processuais no que diz respeito à exclusão de um 
membro do Tribunal; os dois procedimentos de reclamação individual devem ser clarificados; 
deve prever-se uma exceção ao requisito de esgotamento dos recursos jurídicos para todos os 
casos em que a observância desta regra poderia causar danos irreparáveis ao indivíduo em 
causa; ausência de disposições sobre apoio jurídico; os "elementos cardeais" na ACC devem 
restringir-se aos princípios fundamentais; a limitação das atribuições do Tribunal 
Constitucional em matéria de controlo orçamental deve ser abolida.

                                               
1 Comissão de Veneza, Parecer 663/2012, n.ºs 102-110.
2 As autoridades húngaras referiram, no seu documento de 14 de março de 2011, as seguintes soluções 
legislativas: modificação das disposições provisórias em consulta com a Comissão Europeia.
3 Comissão de Veneza, Parecer 665/2012.
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IV. Perceção dos aspetos de independência e imparcialidade, a Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE e o princípio do reconhecimento mútuo

Quaisquer dúvidas quanto à independência e imparcialidade dos juízes devido a falhas 
sistemáticas na Constituição e nas leis nacionais podem ter um impacto significativo na atual 
cooperação na área comum de liberdade, segurança e justiça com base no princípio do 
reconhecimento mútuo, consagrado nos artigos 81.º (matéria civil) e 82.º (matéria penal) do 
TFUE. A este respeito, é necessário destacar as prerrogativas da UE no domínio do direito 
penal, onde já existem vários instrumentos extensos baseados no reconhecimento mútuo, ou 
seja, num reconhecimento mais ou menos automático das decisões judiciais de outros 
Estados-Membros, que vai da transferência de suspeitos e de pessoas condenadas (mandado 
de detenção europeu), até medidas probatórias de recolha de provas (mandado europeu de 
obtenção de provas e mandado europeu de investigação). Portanto, qualquer problema com a 
imagem de independência e imparcialidade dos juízes poria em risco toda a estrutura 
existente, baseada na confiança recíproca. Simultaneamente, qualquer questão de ordem 
transfronteiriça na aplicação da legislação da UE poderia acionar diretamente o artigo 47.º, 2.º 
parágrafo, da Carta, em conjunção com o artigo 52.º, n.º 3, da mesma, sobre o entendimento 
harmonioso dos direitos que também são garantidos pela CEDH.    

V. Alterações às leis quase-constitucionais sobre o aparelho judiciário

Em 2 de julho de 2012, o Parlamento húngaro aprovou a proposta legislativa n.º T/6393 
referente à alteração da Lei CLXI de 2011 sobre a organização e a administração dos tribunais 
e da Lei CLXII de 2011 sobre o estatuto jurídico e a remuneração dos juízes (a seguir 
designada "a nova lei").  A Comissão de Veneza está atualmente a avaliar as disposições de 
alteração. O seu parecer sobre esta matéria deverá ser emitido em outubro de 2012. Segue-se um 
apanhado da nova lei.

Redistribuição de poderes entre o Presidente do GJN e o CJN.

Tendo em vista limitar os poderes do Presidente do GJN e definir critérios para o seu 
exercício, a nova lei transfere uma série de competências para o CJN tanto na área dos 
recursos humanos como da administração dos tribunais. 

Em relação ao processo de nomeação dos juízes, o CJN passou a ter a responsabilidade de 
determinar os princípios que o Presidente do GJN deve aplicar ao atribuir um lugar vago a um 
candidato que ocupa o segundo ou o terceiro lugar na classificação. Ao CJN foi também 
conferido o direito de aprovação aquando da atribuição de lugares a juízes se o Presidente da 
GJN mudar a ordem de classificação dos juízes candidatos. A aprovação do CJN também é 
necessária para a nomeação do presidente de um tribunal se o candidato não tiver obtido o 
apoio da maioria do conselho jurisdicional de recurso. O CJN deve publicar anualmente o seu 
parecer sobre a prática seguida pelo Presidente do GJN e o presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça em matéria de avaliação das candidaturas de juízes e de presidentes dos tribunais1.

                                               
1 Secção 7(4) das alterações à Lei CLXI  de 2011 sobre a organização e a administração dos tribunais.
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Outras competências novas do CJN em matéria de recursos humanos são, nomeadamente: a 
competência para emitir um parecer preliminar sobre as pessoas nomeadas para os cargos de 
Presidente do GJN e Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com base numa entrevista 
pessoal; a possibilidade, em caso de demissão de um juiz, de aprovar um prazo de pré-aviso 
inferior a 3 meses e de eximir, total ou parcialmente, o juiz do exercício da atividade de 
magistrado durante o período de pré-aviso1.

No domínio da administração central dos tribunais, foram conferidas ao CJN as seguintes 
novas responsabilidades: o CJN aprova o regulamento interno dos serviços judiciais e 
publica-o no sítio Web principal2; em casos especialmente justificados, pode ordenar a 
atribuição de processos com caráter de urgência relativamente a um amplo espetro da sociedade 
ou casos de importância excecional, tendo em vista proteger o interesse público3; o GJN 
estabelece os princípios que o Presidente do GJN deve aplicar ao conferir o poder de decisão a 
outro tribunal que não o tribunal competente, se tal for necessário para atingir o objetivo de 
atribuir os processos "dentro de um período de tempo razoável"4.Alterações que visam aumentar 
a responsabilização do Presidente do GJN

A nova lei não encurta a duração do mandato de Presidente do GJN (9 anos). No entanto, 
anula a possibilidade de prorrogar o mandato do presidente do GJN após a sua expiração, no 
caso de o Parlamento não eleger um novo presidente5. Em caso de impedimento ou de 
vacatura do lugar, o Presidente do GJN deve ser substituído pelo Vice-Presidente geral do 
GJN. Na ausência de pessoas autorizadas para o substituir, as funções de Presidente do GJN 
devem ser exercidas pelo Presidente do CJN6.

Para aumentar a supervisão das atividades exercidas pelo Presidente do GJN, a nova lei 
amplia as suas obrigações em matéria de apresentação de relatórios, assim como a obrigação 
de expor os motivos das suas decisões. A obrigação do Presidente do GJN de anualmente 
apresentar relatório ao Parlamento foi complementada com a obrigação de também apresentar 
relatório - uma vez, entre relatórios anuais - à comissão parlamentar do aparelho judiciário7. 
Ademais, todas as decisões tomadas pelo Presidente do GJN no exercício das suas funções 
"devem, se for caso disso, expor os motivos das suas decisões"8. 

Alterações que visam aumentar a independência do CJN 

Embora não mude a composição do CJN (é composto unicamente de juízes), a nova lei 
assegura a participação nas suas reuniões, com direitos de consulta - para além do Presidente 
do GJN e do Ministro da Justiça -, do Procurador-Geral da República, do Presidente da 
Ordem dos Advogados da Hungria, o Presidente da Câmara de Notários da Hungria, bem 
como da sociedade civil e de grupos de interesse convidados pelo Presidente do CJN. No 

                                               
1 A lista completa das competências do CJN em matéria de recursos humanos figura na Secção 7(4) das 
Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais.
2 Secção 7(2) das Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais
3 Secção 7(3) das Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais
4 Idem.
5 Secção 14 das Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais.
6 Secção 6 das Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais.
7 Secção 4(4) das Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais.
8 Secção 5(1) das Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais.
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entanto, o presidente do GJN e outras pessoas com direitos de consulta, deixam de poder 
participar nas reuniões à porta fechada, a menos que o CJN o autorize1.

A nova lei também prevê o direito do CJN de, com o acordo do Presidente do GJN, fixar o 
seu próprio orçamento específico dentro do orçamento do GJN2. No entanto, o GJN continua 
a proporcionar os recursos logísticos e técnicos necessários ao CJN. 

Alterações relacionadas com a nomeação, por períodos fixos, e a transferência de juízes

A nova lei revoga a possibilidade de períodos de estágio sucessivos3 prevista na Secção 25(4) 
da LEJRJ, nos termos da qual se deve conceder a um juiz a renovação de mandato por um 
período fixo de três anos, se o mesmo obtiver a avaliação "elegível, avaliação posterior 
obrigatória". Nos casos em que o período efetivo da magistratura não tenha atingido os 18 
meses (período mínimo necessário para a avaliação), a nova lei prevê a prorrogação do 
mandato por três anos, em vez da renovação da nomeação por um período fixo (como 
acontecia antes de as novas disposições serem adotadas). A nomeação do juiz pode ser 
sucessivamente prorrogada até o exercício efetivo da atividade de magistrado ter atingido o 
período mínimo de 18 meses exigido para a avaliação4. 

No que diz respeito ao destacamento temporário, a nova lei prevê ainda a possibilidade de 
atribuir a um juiz, sem o seu consentimento, um lugar de magistrado noutro serviço com 
caráter temporário, uma vez de três em três anos, por um período máximo de um ano. A este 
respeito, a nova lei especifica que o destacamento temporário pode ser ordenado para assegurar 
uma distribuição uniforme da carga de trabalho entre os órgãos jurisdicionais5 (a disposição 
anteriormente em vigor referia-se unicamente a "interesses exteriores ao serviço"). 

Quando um tribunal cesse de funcionar ou as suas competências diminuam de tal forma que o 
exercício da atividade de magistrado deixa de ser possível, a nova lei determina que o 
Presidente do GJN proponha ao juiz em causa lugares em tribunais de instância equivalente, 
ou de instância imediatamente inferior ou superior.  Caso não existam lugares para propor ou 
se o juiz não escolher um dos lugares possíveis, o Presidente do GJN deve transferi-lo para 
um tribunal da mesma instância ou de instância imediatamente inferior, tendo devidamente 
em conta o interesse do juiz em questão6. Como se refere a seguir, os juízes podem, em caso 
de transferência, interpor uma ação judicial sobre a sua situação de serviço junto do tribunal 
administrativo e do trabalho.

Novas possibilidades de recurso judicial contra as decisões tomadas pelo Presidente do GJN

A nova lei confere aos juízes o direito geral de recurso em tribunal contra as decisões sobre 
gestão do pessoal tomadas pelo Presidente do GJN no exercício das suas funções. Além disso, 

                                               
1 Secção 10 das Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais.
2 Secção 8 das Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais.
3 Secção 29(2) das Alterações à lei CLXII  de 2011 sobre estatuto jurídico e remuneração dos juízes.
4 Secção 18 das Alterações à lei CLXII de 2011 sobre estatuto jurídico e remuneração dos juízes.
5 Secção 19 das Alterações à lei CLXII de 2011 sobre estatuto jurídico e remuneração dos juízes.
6 Secção 20 das Alterações à lei CLXII de 2011 sobre estatuto jurídico e remuneração dos juízes.
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a nova lei abre a possibilidade para os juízes de apresentarem queixas estatutárias contra as 
normas estabelecidas pelo Presidente do GJN1. 

A nova lei confere ainda o direito de recurso judicial contra os resultados dos concursos para 
a nomeação de juízes. O candidato pode formular uma objeção à decisão de nomeação se os 
requisitos legais para a nomeação do candidato selecionado não tiverem sido cumpridos ou se 
o candidato não preencher as condições previstas no aviso de concurso. A queixa deve ser 
submetida ao presidente do tribunal para o qual se procurou obter uma nomeação, que a deve 
remeter, através do Presidente do GJN, para o tribunal administrativo e do trabalho com 
competência jurisdicional sobre Budapeste, o qual tem competência exclusiva para julgar 
estes casos2.

No que se refere à decisão do Presidente do GJN de nomear outro tribunal no interesse da 
avaliação de processos dentro de um prazo razoável, a nova lei confere às partes interessadas 
o direito de recurso judicial. Os recursos apresentados pelas partes contra a decisão de nomear 
outro tribunal devem ser julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal só pode 
rever a decisão discricionária do presidente do TJN na medida em que este tenha violado as 
disposições legais aplicáveis à tomada da decisão3. 

Em relação à decisão do Presidente do GJN de transferir um juiz para outro tribunal quando 
um tribunal cesse de funcionar ou quando as suas competências diminuam de tal forma que o 
exercício da atividade de magistrado deixa de ser possível, a nova lei confere aos juízes o 
direito de recurso judicial. Os juízes podem, em caso de transferência, interpor uma ação 
judicial sobre a sua situação de serviço junto do tribunal administrativo e do trabalho4.

                                               
1 Secção 5(4) das Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais.
2 Secção 17 das Alterações à lei CLXII de 2011 sobre estatuto jurídico e remuneração dos juízes.
3 Secção 3(2) das Alterações à lei CLXI de 2011 sobre organização e administração dos tribunais.
4 Secção 20 das Alterações à lei CLXII de 2011 sobre estatuto jurídico e remuneração dos juízes. 


