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I. Introducere

În acest document de lucru este prezentată o privire generală asupra cadrului juridic care 
reglementează independența sistemului judecătoresc din Ungaria. Acesta se referă la 
dispozițiile Constituției1 referitoare la sistemul judecătoresc și din următoarele acte legislative 
cardinale: Legea CLXI din 2011 privind organizarea și administrarea instanțelor de judecată 
din Ungaria (AOAC), Legea CLXII din 2011 privind statutul juridic și remunerarea 
judecătorilor în Ungaria (ALSRJ) și Legea CLI din 2011 privind Curtea Constituțională a 
Ungariei2. Aceste acte legislative sunt analizate în raport cu standardele europene în vigoare 
referitoare la independența sistemului judecătoresc, și anume Recomandarea (2010)12 a 
Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei și Carta europeană privind statutul judecătorilor, 
în conformitate cu articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO)3 și cu 
jurisprudența aplicabilă a Curții Europene pentru Drepturile Omului, precum și în raport cu 
articolul 47 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene4. Au fost 
luate în considerare, de asemenea, avizele Comisiei de la Veneția nr. 614/2011 privind trei 
probleme juridice care apar în procesul de elaborare a noii constituții, nr. 621/2011 privind 
noua constituție a Ungariei și nr. 663/2012 privind actele legislative cardinale menționate mai 
sus, precum și poziția guvernului Ungariei referitoare la avizul menționat nr. 621/20115 și 
modificările anunțate.

II. Dispozițiile constituționale referitoare la sistemul judecătoresc

La nivel constituțional, independența sistemului judecătoresc derivă în principal din principiul 
separării puterilor, stabilit la articolul C.1: „Statul ungar funcționează pe baza principiului 

                                               
1 Pentru o prezentare generală a problemelor juridice identificate în raport cu noua constituţie a Ungariei şi a 
problemelor identificate în legătură cu procedura prin care aceasta a fost adoptată (în ceea ce priveşte 
transparenţa şi participarea), a se vedea avizul nr. 614/2011 punctele 14-19 şi avizul nr. 621/2011 punctele 10-13 
ale Comisiei de la Veneţia, precum şi Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la 
Constituţia ungară revizuită (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Prezentul document de lucru are ca obiect sistemul judecătoresc, mai exact instanţele de judecată şi judecătorii.
În ceea ce priveşte deficienţele legislaţiei referitoare la parchet, a se vedea avizul nr. 668/2012 al Comisiei de la 
Veneţia referitor la Legea CLXIII din 2011 privind parchetul şi la Legea CLXIV din 2011 privind statutul 
procurorului general, al procurorilor şi al altor lucrători din sistemul de procuratură şi cariera profesională în 
acest sistem.
3 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a afirmat că „pentru a se determina dacă un tribunal poate fi 
considerat «independent», trebuie să se ţină seama, printre altele, de modul în care sunt numiţi membrii acestuia 
şi durata mandatului lor, de existenţa unor garanţii împotriva exercitării de presiuni din exterior, precum şi de 
faptul dacă tribunalul respectiv poate fi perceput ca independent”, iar în ceea ce priveşte imparţialitatea, CEDO a 
afirmat că „această cerinţă are două aspecte. În primul rând, din punct de vedere subiectiv, tribunalul nu trebuie 
să se afle sub influenţa unor prejudecăţi personale sau atitudini părtinitoare. În al doilea rând, acesta trebuie să 
fie imparţial şi din punct de vedere obiectiv, mai exact, trebuie să ofere suficiente garanţii care să excludă orice 
dubiu ce poate fi exprimat legitim în acest sens”, „noţiunile de independenţă şi de imparţialitate obiectivă fiind 
strâns legate între ele.” A se vedea, spre exemplu, Cauza Findlay contra Regatului Unit, 25 februarie 1997, 
Rapoarte 1997-I, p. 281, § 73.
4 Articolul 47 alineatul (2) din Cartă: „Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public şi într-un 
termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, anterior instituită prin lege.
Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată şi reprezentată.”
5 Poziţia guvernului Ungariei din 6 iulie 2011 referitoare la avizul privind noua constituţie a Ungariei.
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separării puterilor.” Independența judecătorilor este consacrată la articolul 26 alineatul (1):
„Judecătorii sunt independenți, se supun doar legii și nu au voie să primească instrucțiuni în 
legătură cu activitatea lor de judecători.” La articolul 25 alineatul (5) se prevede 
„participarea organelor de autoguvernare judiciară la administrarea instanțelor judecătorești”.
Factori importanți care sprijină independența judecătorilor, cum ar fi inamovibilitatea, o 
durată a mandatului garantată, structura și componența organelor de guvernare nu sunt 
reglementați de constituție, fiind prevăzuți în actele legislative cardinale, care conțin și norme 
detaliate privind organizarea și administrarea sistemului judecătoresc. Reiese că rolul 
constituției este doar de a stabili un cadru foarte general pentru funcționarea sistemului 
judecătoresc, utilizându-se un limbaj general și vag, cea mai mare parte a aspectelor de fond 
fiind lăsate în seama legilor cardinale. În ceea ce privește cadrul constituțional, Comisia de la 
Veneția a ridicat probleme concrete referitoare la dispozițiile din constituție care se referă la 
interpretarea legilor1, limitarea competențelor Curții Constituționale în ceea ce privește 
aspectele fiscale și bugetare2 și pedeapsa cu închisoarea pe viață fără drept de eliberare 
condiționată 3și a emis un avertisment explicit privind faptul că, în principiu, unele dintre 
aceste aspecte trebuie tratate în cuprinsul constituției, nu într-o lege cardinală4.

III. Legile cardinale referitoare la sistemul judecătoresc

Comisia de la Veneția5 a ridicat problema trimiterilor la legile cardinale în locul reglementării 
anumitor subiecte în cuprinsul constituției (50 de trimiteri în noua constituție, care se referă la 
26 de subiecte). Comisia de la Veneția a avertizat, de asemenea, că orice deficiență sau 
formulare imprecisă din constituție, care se referă la sistemul judecătoresc, impune redactarea 
textelor din legile cardinale cu extremă atenție. Cu toate acestea, cele două legi cardinale 
adoptate6, AOAC și ALSRJ, au dat naștere la îngrijorări în ceea ce privește independența 
sistemului judecătoresc în ansamblu și garanțiile pentru fiecare judecător în parte, în special în 
ceea ce privește rolul președintelui Biroului Judecătoresc Național (BJN), procedura de 
                                               
1 Articolul R alineatul (3): „Dispoziţiile Legii Fundamentale se interpretează în conformitate cu obiectivele pe 
care le vizează, cu Declaraţia Naţională şi cu realizările constituţiei noastre istorice.”
Articolul 28: „Atunci când aplică legile, instanţele interpretează textul tuturor legilor în mod prioritar în 
conformitate cu obiectivul urmărit de acestea şi cu Legea fundamentală. Interpretarea Legii fundamentale şi a 
altor legi se bazează pe prezumţia că servesc unui scop moral şi economic, în conformitate cu bunul simţ şi cu 
folosul public.”  A se vedea în acest sens: avizul nr. 621/2011 al Comisiei de la Veneţia, punctele 28-30, 110 şi 
149, precum şi un răspuns al guvernului în care acesta declară, pe de o parte: „Trimiterea la constituţia istorică 
drept sursă de interpretare a noii constituţii are un caracter pur simbolic”, deşi se pare că, pe de altă parte, 
constituţiei istorice nu i se acordă doar un caracter simbolic, fapt ce reiese din următorul pasaj: „este de datoria 
Curţi Constituţionale să identifice conţinutul exact al realizărilor constituţiei istorice”.
2 Avizul nr. 621/2011 al Comisiei de la Veneţia, punctele 120-127 şi 146.
3 Articolul IV din Constituţie. A se vedea avizul nr. 621/2011 al Comisiei de la Veneţia, punctele 69 şi 70.
4 Avizul nr. 621/2011 al Comisiei de la Veneţia, punctul 147: „De asemenea, pentru sectoarele-cheie, cum ar fi 
sistemul judecătoresc, se prevede un cadru constituţional destul de general… De obicei, garantarea principiilor 
de bază care reglementează aceste aspecte importante este consacrată în constituţie, mai ales atunci când sunt 
prevăzute reforme importante, cum este cazul sistemului judecătoresc din Ungaria.” 
A se vedea şi Avizul nr. 614/2011 al Comisiei de la Veneţia, punctele 51-53.
5 Avizul nr. 621/2011 al Comisiei de la Veneţia, punctele 22-27.
6 Aceste legi se consideră cardinale în legătură cu unele părţi consistente ale lor (secţiunea 175 din AOAC şi 
secţiunea 237 din ALSRJ). Comisia de la Veneţia a ridicat problema „cardinalizării excesive” a unei serii de 
aspecte din ambele legi - avizul nr. 621/2011, punctele 18-20.
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numire și perioada de probă, transferul judecătorilor și al cauzelor, precum și procedurile 
disciplinare1.

Autoreglementarea judiciară și președintele BJN

Prin noua lege (AOAC), a fost creat Biroul Judecătoresc Național (BJN), iar atribuțiile 
centrale ale administrației judiciare au fost concentrate în persoana președintelui BJN, deci în 
mâinile unei singure persoane. Competențele președintelui sunt enumerate în secțiunea 76 din 
AOAC și în diverse secțiuni din ALSRJ. Aceste competențe sunt foarte ample, așa cum se 
demonstrează mai detaliat în continuare, unele dintre ele nefăcând parte din competențele 
obișnuite ale șefului administrației judiciare în statele membre, iar altele fiind descrise în 
termeni foarte generali, fără a conține criterii clare pentru reglementarea aplicării lor2. În plus, 
durata lungă a mandatului (nouă ani cu posibilitatea prelungirii prin votul a două-treimi din 
deputații din parlament - secțiunea 66 din AOAC), împreună cu competențele extinse ale 
președintelui BJN, menționate mai sus, necesită un nivel înalt de răspundere. În acest sens, 
președintele este obligat să raporteze cu privire la activitățile sale o dată la șase luni 
Consiliului Judecătoresc Național (CJN) și o dată pe an parlamentului. Raportarea - deși este 
importantă pentru transparență - nu poate fi considerată totuși o măsură suficientă, în 
conformitate cu sistemele existente în statele membre. În plus, CJN, ca organism alcătuit tot 
din reprezentanți ai sistemului judecătoresc și însărcinat cu supravegherea președintelui BJN, 
nu dispune de competențe eficace: este alcătuit din judecători aleși care fac obiectul măsurilor 
administrative ale președintelui BJN, BJN asigură funcționarea CJN, iar președintele BJN 
participă la reuniunile cu ușile închise ale CJN. Totodată, Comisia de la Veneția nu consideră 
că președintele BJN este un organ al autoguvernării judecătorești3.

De asemenea, din modul în care sunt formulate legile cardinale nu este clar dacă avizele și 
recomandările CJN sunt obligatorii pentru președintele BJN, iar Comisia de la Veneția 
consideră că CJN îi revine un rol redus4. De asemenea, obstacolele de procedură din calea 
eliberării din funcție a președintelui BJN dau naștere la preocupări suplimentare. Președintele 
                                               
1 În avizul său 663/2012, Comisia de la Veneţia susţine (punctul 9) că „adoptarea unui număr mare de acte 
legislative într-o perioadă de timp foarte scurtă ar putea explica de ce unele aspecte din legile cardinale 
examinate în prezentul aviz nu corespund standardelor europene”.
2 Atribuţiile respective conţin cel puţin 65 de prerogative, inclusiv unele foarte ample care au legătură cu 
independenţa judecătorilor, cum ar fi dreptul de a iniţia acte legislative privind instanţele, numirea unei alte 
instanţe pentru pronunţarea unei hotărâri într-un termen rezonabil, ordonarea judecării de cauze în regim de 
urgenţă în legătură cu un spectru larg de probleme ale societăţii sau de cauze de mare importanţă care comportă 
un interes public, înaintarea de propuneri către Preşedintele Republicii privind numirea şi eliberarea din funcţie a 
judecătorilor, adoptarea de decizii privind transferul şi numirea judecătorilor în alte servicii şi detaşarea lor pe
termene îndelungate, propunerea de proceduri disciplinare, iniţierea procedurilor de atribuire a titlurilor, 
atribuirea unei poziţii judiciare unei alte instanţe, modificarea clasamentului candidaţilor, numirea preşedinţilor 
de instanţă. A se vedea şi avizul nr. 663/2012 al Comisiei de la Veneţia, punctele 33-36.
3 Avizul nr. 663/2012 al Comisiei de la Veneţia, punctul 51: „... simplul fapt că pentru preşedinţia BJN sunt 
eligibili numai judecători nu conferă acestuia calitatea de organ de autoguvernare… Întrucât preşedintele BJN 
este ales de Parlament, acesta din urmă fiind un actor extern sistemului judecătoresc, preşedintele BJN nu poate 
fi considerat un organ de autoguvernare judecătorească.”
4 Prin urmare, potrivit Comisiei de la Veneţia (ibidem, punctul 50), CJN „de-abia dispune de competenţe 
semnificative, iar rolul care îi revine în administraţia sistemului judecătoresc poate fi considerat neglijabil.”
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BJN poate fi eliberat din funcție numai din motive vag formulate de „inadecvare funcției sale” 
fie de Președintele Republicii, fie de CJN, cu sprijinul unei majorități de două-treimi a 
Parlamentului. Toate aceste elemente au determinat Comisia de la Veneția să ajungă la 
concluzia (punctul 26) că „în niciunul dintre statele membre ale Consiliului Europei o singură 
persoană nu deține competențe atât de vaste, fără o răspundere democratică adecvată” și că 
(punctul 36) președintele BJN este „nu numai un administrator judiciar puternic”, ci 
„intervine direct în procesul decizional judiciar, exercitându-și influența asupra judecătorilor 
individuali și asupra structurii interne a sistemului judecătoresc prin intermediul dreptului său 
de a transfera cauzele către o altă instanță”. Comisia de la Veneția a solicitat Ungariei să 
sporească gradul de răspundere al președintelui BJN1.

Selecția și numirea judecătorilor

Procedura de numire a judecătorilor este reglementată prin ALSRJ (secțiunile 3-30).
Președintele Republicii numește unul dintre candidații propuși de președintele BJN. Un 
comitet alcătuit din judecători audiază candidații și întocmește un clasament bazat pe criterii 
obiective (test de competențe profesionale și alte criterii legate de experiența academică și 
profesională). Atât clasamentul, cât și candidaturile sunt transmise președintelui BJN spre 
evaluare. Deși numirea de către o singură persoană este compatibilă cu standardele europene, 
legea ALSRJ conferă președintelui BJN puteri discreționare semnificative. După ce i se 
prezintă clasamentul candidaților elaborat de comitetul judecătorilor, președintele BJN poate 
decide arbitrar să nu îl respecte și să propună pentru postul vizat al doilea sau al treilea 
candidat de pe listă, fără să se prevadă un control jurisdicțional [secțiunea 18(3)]2. Prin 
urmare, potrivit concluziei Comisiei de la Veneția (punctul 61), noul sistem a avut ca rezultat 
„diminuarea garanțiilor pentru o selecție obiectivă a candidaților”.

Durata mandatului judecătoresc și inamovibilitatea

Potrivit Recomandării (2010)12: „Siguranța mandatului și inamovibilitatea sunt 
elemente-cheie ale independenței judecătorilor”. În conformitate cu legea ALSRJ, la primul 
mandat, judecătorii sunt numiți pentru o perioadă de probă de trei ani [secțiunea 23(1)]. Un 
judecător numit pentru o durată determinată poate cere să fie numit pentru o perioadă 
nedeterminată. În acest caz, judecătorul face obiectul unei evaluări a performanței sale 
profesionale (secțiunea 24). Este prevăzută și posibilitatea repetării perioadelor de probă 
[secțiunea 25(4)]. Legea nu stabilește o limită pentru numărul perioadelor de probă cumulate, 
nici garanții specifice pentru decizia privind numirea definitivă. Comisia de la Veneția a atras 
atenția asupra faptului că, în general, perioadele de probă sunt problematice pentru 

                                               
1 În documentul lor din 14 martie 2011 referitor la avizul Comisiei de la Veneţia, autorităţile ungare au propus 
următoarele soluţii legislative: - transferul unei serii de competenţe de la BJN către CJN, cum ar fi posibilitatea 
de a decide judecarea cauzelor în regim de urgenţă, o obligaţie mai strictă de raportare cu posibilitatea unei 
proceduri de întrebări şi răspunsuri scrise, doar posibilitatea, nu şi dreptul, de a propune acte legislative noi, 
îndepărtarea de la clasamentul candidaţilor în condiţiile stabilite de CJN şi cu aprobarea acestuia, aprobarea din 
partea CJN în anumite cazuri de numire a preşedinţilor de instanţă.
2 A se vedea şi avizul nr. 663/2012 al Comisiei de la Veneţia, punctele 54-61 în care se evidenţiază faptul că 
sistemul nu respectă punctul 47 din Recomandarea (2010)12 prin care se cere „o autoritate independentă şi 
competentă, în componenţa căreia să fie în majoritate membri din sistemul judiciar,” care „să facă recomandări 
sau să emită avize pe care autoritatea competentă în privinţa numirii să le urmeze în practică”.
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independența judecătorilor, deoarece aceștia „s-ar putea simți supuși unei presiuni în vederea 
soluționării cauzelor într-un anumit mod”, deși perioadele de probă se practică în unele state.
Așadar, orice sistem de acest fel trebuie să prevadă criterii obiective și garanții de procedură, 
precum și limitarea explicită a numărului de perioade de probă cumulate1.

În ceea ce privește inamovibilitatea, la punctul 52 din Recomandarea (2010)12 se declară 
următoarele: „Un judecător nu poate fi renumit sau mutat într-o altă funcție judiciară fără 
consimțământul său, cu excepția cazurilor de sancționare disciplinară sau de reformare a 
organizării sistemului judiciar.” O dată la trei ani, președintele instanței poate modifica 
temporar, în interes de serviciu, pentru un an, repartizarea judecătorilor fără consimțământul 
lor, iar președintele BJN are dreptul de a ordona detașarea lor temporară (secțiunea 33). Dacă 
un judecător nu este de acord cu un astfel de transfer, acesta este eliberat din funcție automat, 
iar activitatea lui se încheie (secțiunea 94). Potrivit Comisiei de la Veneția, acest sistem este 
„excesiv de sever” și trebuie să existe „reguli clare și proporționale pentru astfel de măsuri, 
precum și un drept de contestare”2.

Repartizarea cauzelor

Pentru a garanta independența judecătorilor, „repartizarea cauzelor într-o instanță 
judecătorească trebuie să se facă după criterii obiective prestabilite” [Recomandarea 
(2010)12], formulate în prealabil prin lege.  Deși legea AOAC stabilește criterii specifice 
pentru repartizarea cauzelor (secțiunea 9), excepțiile de la aceste criterii se bazează, potrivit 
Comisiei de la Veneția, pe criterii destul de vagi, ceea ce trezește îngrijorări privind impactul 
lor asupra independenței judecătorilor. Președintele BJN are dreptul să desemneze o altă 
instanță care să continue procedura în locul instanței principale dacă acest lucru se impune în 
lumina obiectivului de judecare a cauzelor „într-o perioadă de timp rezonabilă” (secțiunea 
76), fără să existe criterii clare și obiective3.

Vârsta de pensionare

În legea ALSRJ și în dispozițiile tranzitorii din Legea fundamentală se prevede contopirea 
limitei de vârstă superioare cu vârsta de pensionare (62 de ani), ceea ce are ca efect 
pensionarea obligatorie a judecătorilor odată ce ating vârsta de pensionare. Modificarea 
bruscă a limitei de vârstă superioare va duce la pensionarea a aproape 10% din judecătorii din 
                                               
1 Comisia de la Veneţia, avizul nr. 663/2012, punctele 66-68. În documentul lor din 14 martie 2011, autorităţile 
ungare au propus următoarea soluţie legislativă: limitarea perioadelor de probă la două (două perioade a câte trei 
ani).
În ceea ce priveşte perioadele de probă, a se vedea avizul comun al Comisiei de la Veneţia şi al Direcţiei pentru 
cooperare din cadrul Direcţiei Generale pentru Drepturile Omului şi Afaceri Juridice a Consiliului Europei nr. 
550/2009 din 16 martie 2010 referitor la perioada de probă de cinci ani din Ucraina (punctul 39): „În cazul în 
care perioadele de probă se consideră indispensabile, acestea nu ar trebui să depăşească doi ani. O perioadă de 
probă de cinci ani nu poate fi acceptabilă. O perioadă de această durată ar însemna că un număr important de 
judecători au permanent un sentiment de nesiguranţă în ceea ce priveşte viitorul lor”.
2 Comisia de la Veneţia, avizul nr. 663/2012, punctul 79.  În documentul lor din 14 martie 2011, autorităţile 
ungare au propus următoarea soluţie legislativă: un transfer este posibil numai dacă este impus de necesitatea 
distribuirii uniforme a cauzelor sau a dezvoltării profesionale a judecătorului în cauză.
3 Comisia de la Veneţia a menţionat nouă cauze care au fost deja transferate. A se vedea Comisia de la Veneţia, 
avizul nr. 663/2012, punctele 86-94. În documentul lor din 14 martie 2011, autorităţile ungare au propus 
următoarea soluţie legislativă: CJN va emite o recomandare obligatorie pentru preşedintele BJN.
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Ungaria într-o perioadă scurtă de timp1. Comisia de la Veneția a ridicat, în legătură cu 
aceasta, problema efectului retroactiv și a modului în care este percepută independența, având 
în vedere numărul mare de judecători care se vor pensiona2. Totodată, normele UE privind 
tratamentul egal la locul de muncă, stabilite prin Directiva 2000/78/CE, interzic discriminarea 
la locul de muncă pe bază de vârstă. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a UE, 
atunci când un guvern decide să reducă vârsta de pensionare a unui grup de persoane, dar nu 
și a celorlalte grupuri, se impune o justificare obiectivă și proporțională. În urma scrisorii de 
punere în întârziere transmise de Comisia Europeană la 17 ianuarie, Ungaria a propus o 
dispoziție care ar permite, în cazuri individuale, majorarea vârstei de pensionare a unui 
judecător dincolo de 62 de ani dacă judecătorul în cauză trece cu succes o examinare a 
„aptitudinii sale profesionale și medicale”, efectuată de CJN. Potrivit Comisiei, această 
propunere nu este conformă cu legislația UE, deoarece astfel de prelungiri pot avea un 
caracter arbitrar, se aplică numai în cazuri individuale și nu înlătură preocuparea principală a 
Comisiei: tratamentul diferit al judecătorilor în comparație cu alte profesii. Comisia a 
concluzionat astfel că Ungaria nu a prezentat o justificare obiectivă pentru reducerea vârstei 
de pensionare obligatorie a judecătorilor, procurorilor și notarilor publici, iar la 7 martie 2012 
a decis să transmită un aviz motivat (cea de-a doua etapă din cadrul procedurii privind 
încălcarea dreptului UE), transmițând la 25 aprilie 2012 acest caz Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

Curtea Constituțională

Comisia de la Veneția3 a evaluat și Legea CLI din 2011 privind Curtea Constituțională a 
Ungariei, evidențiind, printre altele, următoarele elemente: - independența Curții 
Constituționale și statutul judecătorilor care o compun ar trebui garantate în cuprinsul Legii 
fundamentale, nu doar în Legea privind Curtea Constituțională; - ar trebui instituite garanții 
de procedură suplimentare în ceea ce privește excluderea unui membru din componența 
Curții; - ar trebui clarificate cele două proceduri referitoare la plângerile individuale; - ar 
trebui prevăzută o excepție de la cerința de epuizare a tuturor mijloacelor legale pentru toate 
cazurile în care respectarea acestei reguli ar putea provoca prejudicii ireparabile persoanei 
vizate; - lipsesc dispozițiile privind asistența juridică; - „elementele cardinale” din legea CLI 
ar trebui limitate la principiile fundamentale; - ar trebui eliminată limitarea competențelor 
Curții Constituționale în ceea ce privește controlul aspectelor bugetare.

IV. Percepția independenței și a imparțialității, Carta drepturilor fundamentale a UE și 
principiul recunoașterii reciproce

Orice dubii privind independența și imparțialitatea judecătorilor bazate pe existența unor 
deficiențe sistematice în constituție și în legislația națională ar putea afecta în mod 
semnificativ cooperarea actuală referitoare la spațiul comun de libertate, securitate și justiție, 
care se bazează pe recunoașterea reciprocă consacrată la articolele 81 (materie civilă) și 82 
(materie penală) din TFUE. În acest sens, este necesar să se atragă atenția asupra 

                                               
1 Comisia de la Veneţia, avizul nr. 663/2012, punctele 102-110.
2 În documentul lor din 14 martie 2011, autorităţile ungare au propus următoarea soluţie legislativă: modificarea 
dispoziţiilor tranzitorii cu consultarea Comisiei Europene.
3 Comisia de la Veneţia, avizul nr. 665/2012.
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prerogativelor pe care le are UE în domeniul dreptului penal, domeniu în care există deja o 
serie de instrumente cu implicații importante și bazate pe recunoașterea reciprocă, ceea ce 
înseamnă că recunoașterea hotărârilor pronunțate în alte state membre are loc mai mult sau 
mai puțin automat, chestiunile respective putând varia de la transferul suspecților și a 
persoanelor condamnate (mandatul de arestare european), la măsuri de eliberare condiționată 
și la culegerea de probe (mandatul european de obținere a probelor și ordinul european de 
anchetă, aflat în stadiu de propunere). Prin urmare, orice probleme legate de modul în care 
sunt percepute independența și imparțialitatea judecătorilor ar pune în pericol întreaga 
structură existentă, care se bazează pe încredere reciprocă. Totodată, orice problemă 
transfrontalieră ce poate apărea la aplicarea legislației UE ar putea activa direct articolul 47
alineatul (2) din Cartă coroborat cu articolul 52 alineatul (3) din Cartă
privind înțelegerea armonioasă a drepturilor, care sunt garantate și de CEDO.

V. Modificări aduse legilor cardinale privind sistemul judiciar

La 2 iulie 2012, Parlamentul Ungariei a adoptat propunerea legislativă nr. T/6393 privind 
modificarea Legii CLXI din 2011 privind organizarea și administrarea instanțelor de judecată 
și Legea CLXII din 2011 privind statutul juridic și remunerarea judecătorilor (denumită în 
continuare noua lege). Comisia de la Veneția analizează în prezent dispozițiile de modificare.
Avizul său în materie urmează să fie publicat în octombrie 2012. Un rezumat al noii legi este 
prezentat mai jos.

Redistribuția puterilor între președintele BJN și CJN

Pentru a se limita puterile președintelui BJN și a se stabili criterii de exercitare a acestora, 
noua lege transferă o serie de competențe către CJN atât în domeniul resurselor umane, cât și 
în cel al administrației instanțelor.

În ceea ce privește procedura de numire a judecătorilor, CJN a fost desemnat responsabil cu 
stabilirea principiilor care trebuie aplicate de către președintele BJN la atribuirea unui post 
vacant candidatului clasat pe al doilea sau al treilea loc. CJN a primit, de asemenea, dreptul de 
aprobare la judecarea candidaturilor judecătorilor în cazul în care președintele BJN schimbă 
clasamentul judecătorilor candidați. Aprobarea CJN este necesară și în cazul numirii 
președinților de instanță, în cazul în care candidatul nu a obținut sprijinul majorității 
consiliului judecătoresc de control. CJN emite anual un aviz cu privire la practica 
președintelui BJN și a președintelui Curții Supreme în ceea ce privește evaluarea 
candidaturilor judecătorilor și președinților instanțelor1.

Printre celelalte noi competențe ale CJN în materie de resurse umane figurează: - competența 
de a exprima un aviz preliminar cu privire la persoanele numite în funcția de președinte al 
BJN și de președinte al Curții Supreme, pe baza unui interviu individual; - posibilitatea, în
cazul demisiei unui judecător, de a aproba o perioadă de preaviz de sub 3 luni și de a-l elibera 
integral sau parțial pe judecătorul în cauză de sarcinile de lucru pe durata preavizului2.

                                               
1 Secţiunea 7(4) din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
judecată.
2 Lista completă a competenţelor CJN în materie de resurse umane se stabileşte în Secţiunea 7(4) a 
Amendamentelor la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de judecată.
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În domeniul administrației centrale a instanțelor, CJN a primit următoarele noi 
responsabilități: - aprobă regulamentele de procedură ale instanței de serviciu și le publică pe 
site-ul central1; - în cazuri special justificate, poate să decidă judecarea în regim de urgență a 
cauzelor referitoare la un larg spectru al societății sau a cauzelor care prezintă o importanță 
excepțională pentru interesul public2; - CJN stabilește principiile care trebuie aplicate de către 
președintele BJN la desemnarea unei alte instanțe care să continue procedura în locul instanței 
principale, dacă acest lucru se impune în lumina obiectivului de judecare a cauzelor într-o 
perioadă de timp rezonabilă3.

Amendamente prin care se urmărește creșterea răspunderii publice a președintelui BJN

Noua lege nu reduce durata mandatului președintelui BJN (care este de 9 ani). Cu toate 
acestea, legea abrogă posibilitatea prelungirii duratei mandatului președintelui BJN după 
expirare în cazul în care Parlamentul nu reușește să aleagă un nou președinte4. În cazul unui 
impediment sau dacă postul este vacant, președintele BJN este suplinit de către 
vicepreședintele general al acestei instituții. În lipsa persoanelor autorizate să-l suplinească pe 
președintele BJN, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către președintele CJN5.

Pentru a asigura o supraveghere mai strictă a activităților desfășurate de către președintele 
BJN, noua lege prevede înăsprirea obligațiilor sale de raportare, precum și a obligației de a 
preciza motivele care au stat la baza deciziilor sale. La obligația președintelui BJN de a 
prezenta un raport anual Parlamentului s-a adăugat obligația de a prezenta un raport, între 
rapoartele anuale, și Comisiei parlamentare pentru sistemul judiciar6. În plus, toate deciziile 
luate de către președintele BJN în exercitarea atribuțiilor sale „indică, dacă este cazul, 
motivele deciziilor sale”7.

Amendamente prin care se urmărește creșterea gradului de independență a CJN

Deși nu aduce schimbări componenței CJN (format doar din judecători), noua lege garantează 
participarea cu drept consultativ la reuniunile sale nu doar președintelui BJN și ministrului 
justiției, ci și Procurorului General, Președintelui Baroului Ungar, Președintelui Camerei 
Notarilor Publici a Ungariei și, de asemenea, societății civile și altor grupuri de interese 
invitate de către președintele CJN. Totuși, președintele BJN și alte persoane care au drept de 
consultare nu mai pot asista la reuniunile cu ușile închise decât dacă acest lucru este autorizat 
de CJN8.

                                               
1 Secţiunea 7(2) din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
judecată.
2 Secţiunea 7(3) din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
judecată.
3 Ibidem.
4 Secţiunea 14 din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
judecată.
5 Secţiunea 6 din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
judecată.
6 Secţiunea 4(4) din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
judecată.
7 Secţiunea 5(1) din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
judecată.
8 Secţiunea 10 din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
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Noua lege prevede, de asemenea, dreptul CJN de a-și întocmi, cu acordul președintelui BJN, 
propriul buget separat în cadrul bugetului BJN1. Cu toate acestea, BJN continuă să asigure 
condițiile logistice și tehnice pentru desfășurarea activității CJN.

Amendamente referitoare la numirile pe durate determinate și la transferul judecătorilor

Noua lege abrogă posibilitatea repetării perioadelor de probă2, prevăzută în secțiunea 25(4) a 
ALSRJ, unde se stipulează că un judecător primește o numire repetată pe o durată determinată 
de 3 ani în cazul în care a obținut o evaluare cu calificativul „selecționabil, evaluare ulterioară 
obligatorie”. În cazurile în care mandatul activității judiciare propriu-zise a judecătorului a 
avut o durată de sub 18 luni (perioada minimă necesară pentru evaluare), noua lege prevede 
prelungirea numirii cu trei ani în locul unei numiri repetate pe durată determinată (după cum a 
fost cazul înainte de adoptarea dispozițiilor de modificare). Numirea judecătorului poate fi 
prelungită în repetate rânduri până când durata activității judiciare propriu-zise atinge nivelul 
minim de 18 luni necesar pentru evaluare3.

În ceea ce privește detașarea temporară, noua lege menține prevederile referitoare la 
posibilitatea de a repartiza temporar un judecător, fără consimțământul acestuia, într-un post 
judiciar dintr-un alt serviciu o dată la fiecare trei ani, pe o durată de maximum un an. În 
această privință, noua lege precizează că detașarea temporară poate fi decisă în vederea asigurării 
unei distribuții echitabile a cauzelor între instanțe4 (dispoziția aflată anterior în vigoare făcea 
trimitere doar la „interesul serviciului”).

În cazul încetării activității unei instanțe sau al reducerii competenței acesteia într-o măsură 
care nu mai permite desfășurarea activității judiciare a unui judecător, noua lege prevede 
obligația președintelui BJN de a oferi judecătorului în cauză posturi la instanțe de același 
nivel în cadrul sistemului judiciar sau aflate la nivelul imediat inferior sau superior.  Dacă nu 
mai există niciun post care să poată fi oferit sau dacă judecătorul nu optează pentru niciunul 
dintre posturile care pot fi ocupate, președintele BJN îl transferă pe judecătorul în cauză la o 
instanță de același nivel din cadrul sistemului judiciar sau aflată la nivelul imediat inferior, 
ținând seama în mod corespunzător de interesul judecătorului în cauză5. După cum se indică 
în continuare, în cazul unui transfer, judecătorii pot intenta o acțiune în justiție în legătură cu 
raportul lor de muncă la o instanță specializată în litigii administrative și de muncă.

Noi posibilități de control jurisdicțional al deciziilor adoptate de către președintele BJN

Noua lege conferă judecătorilor dreptul general de a se adresa unei instanțe în legătură cu 
deciziile luate de către președintele BJN în exercitarea atribuțiilor sale în materie de 
                                                                                                                                                  
judecată.
1 Secţiunea 8 din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
judecată.
2 Secţiunea 29(2) din Amendamentele la Legea CLXII din 2011 privind statutul juridic şi remunerarea 
judecătorilor.
3 Secţiunea 18 din Amendamentele la Legea CLXII din 2011 privind statutul juridic şi remunerarea judecătorilor.
4 Secţiunea 19 din Amendamentele la Legea CLXII din 2011 privind statutul juridic ş i  remunerarea 
judecătorilor.
5 Secţiunea 20 din Amendamentele la Legea CLXII din 2011 privind statutul juridic ş i  remunerarea 
judecătorilor.
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gestionare a personalului. În plus, noua lege oferă judecătorilor posibilitatea de a prezenta 
reclamații constituționale cu privire la normele emise de către președintele BJN1.

De asemenea, noua lege acordă dreptul de control jurisdicțional asupra rezultatelor 
candidaturilor de numiri judiciare. Un candidat poate prezenta o obiecție la adresa unei decizii 
de numire, dacă nu sunt îndeplinite cerințele legale referitoare la numirea candidatului 
selecționat sau dacă acesta din urmă nu îndeplinește condițiile prevăzute în anunțul procedurii 
de selecție. Obiecția se prezintă președintelui instanței în cadrul căreia se dorește numirea, iar 
acesta o transmite, prin intermediul președintelui BJN, tribunalului administrativ și al muncii 
în a cărui jurisdicție se află Budapesta, care dispune de competența exclusivă de a examina 
cauza2.

În ceea ce privește hotărârea președintelui BJN de a desemna o altă instanță în interesul 
evaluării cauzelor într-un termen rezonabil, noua lege prevede că părțile afectate dispun de 
dreptul de control jurisdicțional. Căile de atac exercitate de către părți împotriva deciziei de a 
desemna o altă instanță se judecă de către Curtea Supremă. Curtea Supremă nu poate decât să 
revizuiască decizia discreționară a președintelui BJN, pentru a stabili dacă președintele BJN a 
încălcat prevederile legale aplicabile procesului decizional3.

În ceea ce privește hotărârea președintelui BJN de a transfera un judecător la o altă instanță în 
cazul încetării activității unei instanțe sau al reducerii competenței acesteia într-o măsură care 
nu mai permite desfășurarea activității judiciare a unui judecător, noua lege acordă 
judecătorilor dreptul de control jurisdicțional. În cazul unui transfer, judecătorii pot intenta o 
acțiune în justiție în legătură cu raportul lor de muncă la instanța specializată în litigii 
administrative și de muncă4.

                                               
1 Secţiunea 5(4) din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
judecată.
2 Secţiunea 17 din Amendamentele la Legea CLXII din 2011 privind statutul juridic ş i  remunerarea 
judecătorilor.
3 Secţiunea 3(2) din Amendamentele la Legea CLXI din 2011 privind organizarea şi administrarea instanţelor de 
judecată.
4 Secţiunea 20 din Amendamentele la Legea CLXII din 2011 privind statutul juridic ş i  remunerarea 
judecătorilor.  


