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I. Úvod

Tento pracovný dokument poskytuje prehľad právneho rámca, ktorým sa upravuje nezávislosť 
súdnictva v Maďarsku. Odvoláva sa na ustanovenia ústavy1 týkajúce sa súdnictva a na tieto 
základné zákony: zákon CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov v Maďarsku 
(AOAC), zákon CLXII z roku 2011 o právnom štatúte a odmeňovaní sudcov v Maďarsku 
(ALSRJ) a zákon CLI z roku 2011 o ústavnom súde v Maďarsku2. Tieto zákony sa posudzujú 
vzhľadom na existujúce európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnictva, a to na 
odporúčanie (2010)12 Výboru ministrov Rady Európy a Európsku chartu štatútu sudcov, v 
súlade s článkom 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP)3 a príslušnými 
judikatúrami Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj článkom 47 ods. 2 Charty základných 
práv EÚ4. Do úvahy sa zobrali aj stanoviská Benátskej komisie č. 614/2011 o troch právnych 
otázkach vyplývajúcich z procesu vypracovania novej ústavy, č. 621/2011 o novej maďarskej 
ústave a č. 663/2012 o spomínaných základných zákonoch, ako aj stanovisko maďarskej 
vlády k spomínanému stanovisku č. 621/20115 a oznámené úpravy.

II. Ústavné ustanovenia o súdnictve

Na ústavnej úrovni sa nezávislosť súdnictva odvodzuje najmä zo zásady oddelenia právomocí 
stanovených v článku C.1: „Fungovanie maďarského štátu sa zakladá na zásade oddelenia 
právomocí.“ Nezávislosť jednotlivého sudcu je zakotvená v článku 26 ods. 1: „Sudcovia sú 
nezávislí a podliehajú len zákonom a nemôžu dostávať pokyny v súvislosti so svojimi 
sudcovskými činnosťami.“ V článku 25 ods. 5 sa uvádza, že „orgány súdnej samoregulácie sa 
zúčastňujú na správe súdov“. Hlavné faktory podporujúce nezávislosť sudcov, ako sú 
neodvolateľnosť, zaručené funkčné obdobie, štruktúra a zloženie riadiacich orgánov, ústava 
neupravuje a spoločne s podrobnými predpismi o organizácii a správe súdnictva sú 
vymedzené v základných zákonoch. Z toho vyplýva, že ústava stanovuje len veľmi všeobecný 
rámec fungovania súdnictva, pričom používa široké a nejasné pojmy a väčšinu podstatných 
otázok prenecháva na základné zákony. Čo sa týka ústavného rámca, Benátska komisia 
                                               
1 Všeobecný prehľad právnych problémov, ktoré prináša nová maďarská ústava, a problémov spôsobených 
postupom jej prijímania (pokiaľ ide o transparentnosť a inkluzívnosť) sa nachádza v stanovisku Benátskej 
komisie č. 614/2011, odseky 14 – 19, a v stanovisku č. 621/2011, odseky 10 – 13, ako aj v uznesení Európskeho 
parlamentu z 5. júla o revízii maďarskej ústave (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Predložený pracovný dokument sa zaoberá súdnym významom súdov a sudcov. Informácie o nedostatkoch 
právnych predpisov o prokuratúre sa nachádzajú v stanovisku Benátskej komisie č. 668/2012 o zákone CLXIII 
z roku 2011 o prokuratúre a zákone CLXIV z roku 2011 o štatúte generálneho prokurátora, prokurátorov 
a ostatných zamestnancoch prokuratúry a o povolaní v oblasti prokuratúry.
3 Európsky súd pre ľudské práva uviedol, že „ak sa má určiť, či možno tribunál považovať za nezávislý, treba 
okrem iného zohľadniť spôsob vymenovania jeho členov a ich funkčné obdobie, existenciu záruk voči vonkajším 
tlakom a to, či sa orgán javí ako nezávislý“, pričom v prípade nestrannosti „má táto požiadavka dva aspekty. Po 
prvé, tribunál nesmie byť subjektívne ovplyvnený osobnými predsudkami ani zaujatosťou. Po druhé, musí byť 
zároveň nestranný z objektívneho hľadiska, t. j. musí v tejto súvislosti ponúkať dostatočné záruky vylučujúce 
akékoľvek legitímne pochybnosti“, pričom „pojmy nezávislosť a objektívna nestrannosť sú úzko prepojené“. 
Pozri napríklad prípad Findlay v. Spojené kráľovstvo, 25. februára 1997, Správy (Reports) 1997-I, s. 281, článok 
73. 
4 V článku 47 ods. 2 charty sa uvádza: Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v 
primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý má možnosť poradiť 
sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať.
5 Stanovisko vlády Maďarska k stanovisku k novej maďarskej ústave zo 6. júla 2011.
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otvorila konkrétne otázky o ústavných ustanoveniach týkajúcich sa výkladu zákonov1, 
obmedzenia právomocí ústavného súdu v otázkach zdaňovania a rozpočtu2 a uväznenia na 
doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia3 a výslovne varovala, že niektoré otázky 
by sa v zásade mali riešiť v ústave a nie v hlavnom zákone4.

III. Základné zákony v oblasti súdnictva

Benátska komisia5 otvorila tému v súvislosti s tým, že namiesto úpravy určitých tém v ústave 
sa odkazuje na základné zákony (50 odkazov v novej ústave, ktoré sa vzťahujú na 26 tém). 
Zároveň varovala, že akékoľvek nedostatky alebo nejasné znenie v ústave týkajúce sa 
súdnictva si vyžadujú mimoriadne obozretné vypracovanie znenia v základom zákone. Dva 
prijaté základné zákony6 AOAC a ALSRJ však vyvolali znepokojenie v súvislosti s 
nezávislosťou súdnictva ako celku a so zárukami pre jednotlivých sudcov, najmä pokiaľ ide o 
úlohu predsedu Národného súdneho úradu, postup vymenovania a skúšobné obdobia, presun 
sudcov a prípadov a disciplinárne konania.7

Súdna samoregulácia a predseda Národného súdneho úradu

Novým zákonom (AOAC) sa zriaďuje Národný súdny úrad (NSÚ) a hlavné povinnosti súdnej 
správy sa sústreďujú v rukách predsedu NSÚ ako jednotlivca. Zoznam kompetencií predsedu 
je vymedzený v časti 76 AOAC a v rôznych častiach ALSRJ. Ako sa presnejšie uvádza ďalej, 
tieto právomoci sú veľmi komplexné, niektoré z nich idú nad rámec zvyčajných kompetencií 
vedúceho predstaviteľa súdnej správy v členských štátoch a niektoré sú opísané veľmi 

                                               
1 Článok R ods. 3: „Ustanovenia ústavy sa vykladajú v súlade s ich účelmi, štátnym vyhlásením a úspechmi 
našej historickej ústavy.“ 

Článok 28: „Pri uplatňovaní zákonov súdy vykladajú text každého zákona predovšetkým v súlade s cieľmi a 
ústavou. Výklad ústavy a ostatných zákonov sa zakladá na predpoklade, že slúžia morálnemu a hospodárskemu 
účelu zodpovedajúcemu zdravému úsudku a verejnej prospešnosti.“  V tejto súvislosti pozri stanovisko 
Benátskej komisie č. 621/2011, odseky 28 – 30, 110 a 149, ako aj odpoveď vlády, ktorá na jednej strane uvádza, 
že „odkaz na historickú ústavu ako na zdroj výkladu novej ústavy má len symbolický charakter“, no zároveň sa 
zdá, že predsa len nemá iba symbolický charakter, keď dodáva, že „bude povinnosťou ústavného súdu zistiť 
presný obsah úspechov historickej ústavy“.
2 Stanovisko Benátskej komisie č. 621/2011, odseky 120 – 127 a 146.
3 Článok IV ústavy. Pozri stanovisko Benátskej komisie č. 621/2011, odseky 69 – 70.
4 Pozri stanovisko Benátskej komisie č. 621/2011, odsek 147: „Okrem toho je pre kľúčové sektory, ako 
napríklad súdnictvo, vytvorený značne všeobecný ústavný rámec. Záruky hlavných zásad vzťahujúcich sa na 
takéto dôležité záležitosti sú zvyčajne zakotvené v ústave, najmä ak sa plánujú rozsiahle reformy, ako je to v 
prípade maďarského súdnictva.“ 

Pozri tiež stanovisko Benátskej komisie č. 614/2011, odseky 51 – 53.
5 Stanovisko Benátskej komisie č. 621/2011, odseky 22 – 27. 
6 Tieto zákony sa z veľkej časti považujú za základné (časť 175 AOAC a časť 237 ALSRJ). Benátska komisia 
otvorila problém „nadmerného odkazovania“ na základné zákony v prípade niekoľkých aspektov oboch zákonov 
– stanovisko č. 621/2011, odseky 18 – 20. 
7 Benátska komisia vo svojom stanovisku č. 663/2012 uvádza (ods. 9), že „prijatie veľkého počtu právnych 
predpisov vo veľmi krátkom čase by mohlo vysvetľovať, prečo niektoré témy v základných zákonoch 
preskúmaných v predloženom stanovisku nespĺňajú európske normy“. 
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zoširoka bez jasných kritérií upravujúcich ich uplatňovanie1. Okrem toho si dlhý mandát 
(9 rokov s možnosťou predĺženia o dve tretiny parlamentom – časť 66 AOAC) v kombinácii 
so spomínanými širokými kompetenciami predsedu NSÚ vyžaduje vysokú úroveň 
zodpovednosti. V tejto súvislosti má predseda povinnosť podávať správy o svojich 
činnostiach Národnej súdnej rade (NSR) každých šesť mesiacov a Parlamentu raz ročne. Hoci 
je toto podávanie správ dôležité z hľadiska transparentnosti, nemožno ho vzhľadom na 
zavedené systémy v členských štátoch považovať za dostatočné. Okrem toho Národná súdna 
rada ako orgán zástupcov samotného súdnictva, ktorý je inštitúciou dohľadu nad predsedom 
NSÚ, nedostala účinné právomoci. Tvoria ju volení sudcovia, ktorí podliehajú 
administratívnym opatreniam predsedu NSÚ. NSÚ zaisťuje prevádzkové podmienky pre NSR 
a predseda NSÚ sa zúčastňuje zasadnutí NSR za zatvorenými dverami. Benátska komisia 
zároveň nepovažuje predsedu NSÚ za orgán súdnej samoregulácie2.

Navyše zo znenia základných zákonov nie je jasné, či sú stanoviská a odporúčania NSR pre 
predsedu NSÚ záväzné, a Benátska komisia vnímala úlohu NSR ako slabú3. Ďalšie obavy 
vyvolávajú aj procesné prekážky súvisiace s odvolaním predsedu NSÚ. Predsedu NSÚ môže 
odvolať len na základe nejasne vymedzených dôvodov „nedôveryhodnosti jeho pozície“ buď 
prezident republiky, alebo NSR s podporou dvojtretinovej väčšiny Parlamentu. Všetky tieto 
prvky viedli Benátsku komisiu k záveru (ods. 26), že „v žiadnom členskom štáte Rady Európy 
neboli jedinej osobe bez dostatočnej demokratickej zodpovednosti zverené také rozsiahle 
právomoci“ a že (ods. 36) predseda NSÚ je „nielen silným správcom súdov“, ale „tiež 
zasahuje veľmi úzko do súdneho rozhodovania tým, že má právo presúvať prípady na iné 
súdy, že má vplyv na jednotlivých sudcov a vnútornú štruktúru súdnictva“. Vyzvala 
Maďarsko, aby zvýšilo zodpovednosť predsedu NSÚ.4

                                               
1 Jeho úlohy zahŕňajú minimálne 65 výsad vrátane veľmi rozsiahlych výsad, pokiaľ ide o nezávislosť sudcov, 
ako napríklad iniciovanie právnych predpisov týkajúcich sa súdov, určenie iného súdu, aby v primeranom čase 
vyniesol rozsudok, príkaz na naliehavé vynesenie rozsudku v prípadoch týkajúcich sa širokého spektra 
spoločnosti alebo prípadov mimoriadneho významu z hľadiska verejného záujmu, predkladanie návrhov 
prezidentovi republiky v súvislosti s vymenovaním a prepúšťaním sudcov, prijímanie rozhodnutí o presune a
preložení sudcov na iné pozície a ich dlhodobé preloženie, navrhovanie disciplinárnych konaní, iniciovanie 
udeľovania titulov, prideľovanie súdnej pozície inému súdu, zmena poradia kandidátov, vymenovanie predsedov 
súdov. Pozri tiež podrobne stanovisko Benátskej komisie č. 663/2012, odseky 33 – 36. 
2 Pozri stanovisko Benátskej komisie č. 663/2012, odsek 51: „...to, že predsedom NSÚ sa môžu stať len 
sudcovia, neznamená, že NSÚ je orgánom súdnej samoregulácie. Keďže predsedu NSÚ volí parlamentu, t. j. 
externý subjekt z hľadiska súdnictva, nemožno ho považovať za orgán súdnej samoregulácie“.
3 Benátska komisia preto v tom istom stanovisku dospela k záveru (ods. 50), že NSR „má sotva nejaké 
významné právomoci a jej úlohu v správe súdnictva možno považovať za zanedbateľnú“.
4 Maďarské orgány v reakcii na stanovisko Benátskej komisie uviedli vo svojom dokumente zo 14. marca 2011 
tieto legislatívne riešenia: presun niekoľkých právomocí z NSÚ na NSR, ako napríklad možnosť zabezpečiť 
naliehavé vynesenie rozsudku v prípadoch, prísnejšia povinnosť podávania správ s možnosťou písomných 
otázok a odpovedí, len možnosť, nie právo navrhovať nové právne predpisy, odchýlenie sa od určenia poradia 
kandidátov na základe podmienok určených NSR a súhlas NSR, súhlas NSR v určitých prípadoch pri 
vymenovaní predsedu súdu.
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Výber a vymenovanie sudcov

Postup vymenovania sudcov sa riadi ALSRJ (časti 3 – 30). Predseda republiky vymenúva 
jedného z kandidátov navrhnutého predsedom NSÚ. Panel sudcov si vypočuje kandidátov a 
určí ich poradie na základe objektívnych kritérií (skúška odbornej spôsobilosti a ďalšie 
kritériá súvisiace s akademickými a odbornými skúsenosťami). Poradie aj žiadosti sa 
posielajú na posúdenie predsedovi NSÚ. Vymenovane jednotlivca je síce zlučiteľné s 
európskymi normami, ALSRJ však udeľuje predsedovi NSÚ významné diskrečné právomoci. 
Po predložení poradia kandidátov, ktoré vypracoval panel sudcov, môže predseda NSÚ podľa 
vlastného uváženia rozhodnúť, že sa od tohto poradia odchýli a na obsadenie pozície navrhne 
druhého alebo tretieho kandidáta, pričom sa neočakáva žiadna súdna kontrola (časť 18 ods. 
3)1. Benátska komisia preto dospela k záveru, že nový systém vedie (ods. 61) „k obmedzeniu 
záruk objektívneho výberu kandidátov“. 

Obdobie, na ktoré sa sudcovia vymenúvajú, a nemožnosť ich odvolania

Ako sa uvádza v odporúčaní (2010)12, „kľúčovými prvkami nezávislosti sudcov sú istota 
funkčného obdobia a nemožnosť odvolania“. Podľa ALSRJ sa sudcovia najprv vymenúvajú 
na skúšobné obdobie v trvaní troch rokov (časť 23 ods. 1). Sudca vymenovaný na určité 
obdobie môže požiadať o svoje vymenovanie na neurčité obdobie. V takom prípade sa 
posudzuje jeho profesionálna výkonnosť (časť 24). Zabezpečená je aj možnosť opakovaného 
skúšobného obdobia (časť 25 ods. 4). Zákon nestanovuje maximálnu hranicu kumulovaného 
skúšobného obdobia ani konkrétne záruky, pokiaľ ide o rozhodnutie o stálom vymenovaní. 
Benátska komisia poukázala na to, že skúšobné obdobia sú vo všeobecnosti problematické z 
hľadiska súdnej nezávislosti, keďže sudcovia „sa môžu cítiť pod tlakom, aby v prípadoch 
rozhodli určitým spôsobom“, aj keď sa v niektorých štátoch uplatňujú. Preto každý takýto 
systém musí poskytovať objektívne kritériá s procesnými zárukami a jednoznačné 
obmedzenie kumulatívnych skúšobných období.2

Čo sa týka nemožnosti odvolania, v ods. 52 odporúčania (2010)12 sa uvádza: „Sudca nebude 
nanovo vymenovaný ani presunutý na iný súdny úrad bez toho, aby s tým súhlasil, s 
výnimkou prípadov, keď ide o disciplinárne sankcie alebo reformu organizácie súdneho 
systému“. Predseda súdu môže preradiť sudcov bez ich súhlasu dočasne mimo služby každé 
tri roky na jeden rok a predseda NSÚ má právo vydať príkaz na dočasné preloženie (časť 33). 
Ak by sudca s takýmto presunom nesúhlasil, automaticky by bol vylúčený z úradu a jeho 
funkcia by sa ukončila (časť 94). Podľa Benátskej komisie je takýto systém „príliš tvrdý“ a 

                                               
1 Pozri tiež stanovisko Benátskej komisie č. 663/2012, odseky 54 – 61, v ktorom sa poukazuje na to, že systém 
nie je v súlade s odsekom 47 odporúčania (2010)12, ktoré požaduje, aby sa „vytvoril nezávislý a kompetentný 
orgán tvorený prevažne z predstaviteľov súdnictva“, ktorý by „bol oprávnený vydávať odporúčania a 
vyjadrovať stanoviská, podľa ktorých by príslušný menovací orgán postupoval v praxi“.
2 Stanovisko Benátskej komisie č. 663/2012, odseky 66 – 68. Maďarské orgány vo svojom dokumente zo 
14. marca 2011 uviedli tieto legislatívne riešenia: obmedzenie skúšobného obdobia na dve obdobia (2-krát po 3 
roky). 
Pokiaľ ide o skúšobné obdobia, pozri tiež spoločné stanovisko Benátskej komisie a Riaditeľstva pre spoluprácu 
v rámci Generálneho riaditeľstva pre ľudské práva a právne veci Rady Európy 550/2009 zo 16. marca 2010 
o päťročnom skúšobnom období na Ukrajine (ods. 39). „Ak sa skúšobné obdobia považujú za nevyhnutné, 
nemali by prekročiť dva roky. Obdobie piatich rokov nemožno považovať za prípustné. Takéto obdobie by 
znamenalo, že významný počet sudcov by v danom čase cítil neistotu v súvislosti so svojou budúcnosťou“.
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musia existovať „jasné a primerané pravidlá pre takéto kroky, ako aj právo na odvolanie“.1

Prideľovanie prípadov

V záujme zaručenia súdnej nezávislosti „by prideľovanie prípadov na súde malo postupovať 
podľa objektívnych a vopred stanovených kritérií“ (odporúčanie (2010)12) vopred 
stanovených v zákone. Aj keď AOAC vymedzuje konkrétne kritériá prideľovania prípadov 
(časť 9), výnimky z tohto zákona sa podľa Benátskej komisie zakladajú na značne nejasných 
kritériách, a teda vyvolávajú obavy v súvislosti s ich vplyvom na súdnu nezávislosť. Predseda 
NSÚ môže určiť iný súd, aby sa prípadom zaoberal namiesto predsedajúceho súdu, ak je to 
potrebné z hľadiska rozhodnutia o prípadoch „v primeranom čase“ (časť 76), bez existencie 
jasných objektívnych kritérií.2

Dôchodkový vek 

ALSRJ a prechodné ustanovenia k ústave stanovujú, že horný vekový limit sa spojí s vekom 
odchodu do dôchodku (62 rokov), a preto budú musieť sudcovia, ktorí dosiahnu dôchodkový 
vek, odísť do dôchodku. Náhla zmena horného vekového limitu znamená, že takmer 10 % 
maďarských sudcov bude musieť v krátkom čase odísť do dôchodku3. Benátska komisia v 
tejto súvislosti poukazuje na problém retroaktívneho účinku a vnímania nezávislosti 
vzhľadom na veľký počet sudcov, ktorí odídu do dôchodku4. Predpisy EÚ o rovnakom 
zaobchádzaní v zamestnaní, ktoré sú vymedzené v smernici 2000/78/ES, zároveň zakazujú 
diskrimináciu na pracovisku z dôvodu veku. Na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ je 
potrebné objektívne a primerané odôvodnenie, ak sa vláda rozhodne skrátiť dôchodkový vek 
pre jednu skupinu ľudí, ale pre inú nie. Na základe formálneho oznámenia Európskej komisie 
zo 17. januára Maďarsko navrhlo doložku, ktorá by umožnila v jednotlivých prípadoch 
predĺžiť dôchodkový vek nad 62 rokov, ak sudca prejde previerkou NSR týkajúcou sa jeho 
odbornej a zdravotnej spôsobilosti. Podľa Komisie tento návrh nie je v súlade s právom EÚ, 
pretože takéto predĺženie môže byť svojvoľné a platiť len v individuálnych prípadoch. Takisto 
nerieši hlavnú obavu Komisie, a to rozdiel v zaobchádzaní so sudcami a inými povolaniami. 
Komisia preto dospela k záveru, že Maďarsko neposkytlo objektívne odôvodnenie zníženia 
povinného dôchodkového veku pre sudcov, prokurátorov a notárov, a 7. marca 2012 sa 
rozhodla poslať odôvodnené stanovisko, čo je druhá fáza konania EÚ o porušení, a 25. apríla 
2012 vec postúpila Súdnemu dvoru Európskej únie.

Ústavný súd

                                               
1 Pozri stanovisko Benátskej komisie č. 663/2012, ods. 79:  Maďarské orgány vo svojom dokumente zo 
14. marca 2011 uviedli tieto legislatívne riešenia: presun je možný len v prípade, že je to nutné z hľadiska 
rovnomerného rozloženia záťaže vyplývajúcej z prípadov alebo odborného rozvoja sudcu.
2 Benátska komisia poukázala na 9 prípadov, keď došlo k presunu. Pozri stanovisko Benátskej komisie 
č. 663/2012, odseky 86 – 94. Maďarské orgány vo svojom dokumente zo 14. marca 2011 uviedli toto 
legislatívne riešenie: NSR vydá odporúčanie, podľa ktorého musí predseda NSÚ postupovať.
3 Stanovisko Benátskej komisie č. 663/2012, odseky 102 – 110.
4 Maďarské orgány vo svojom dokumente zo 14. marca 2011 uviedli tieto legislatívne riešenia: úprava 
prechodných ustanovení na základe konzultácie s Európskou komisiou.
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Benátska komisia1 posudzovala aj zákon CLI z roku 2011 o Ústavnom súde Maďarska, 
pričom okrem iného poukázala na tieto prvky: - nezávislosť ústavného sudu a štatút jeho 
sudcov by mali byť zaručené ústavou a nielen zákonom o ústavnom súde; - mali by sa zaviesť 
ďalšie procesné záruky, pokiaľ ide o vylúčenie člena zo súdu; - mali by sa objasniť dva 
individuálne postupy sťažností; - mala by sa zabezpečiť výnimka z požiadavky na vyčerpanie 
zákonných nápravných prostriedkov pre všetky prípady, kedy by dodržanie tohto pravidla 
spôsobilo jednotlivcovi nenapraviteľné škody; - chýbajú ustanovenia o právnej pomoci; -
„základné prvky“ v zákone ACC by sa mali obmedziť na základné zásady; - malo by sa zrušiť 
obmedzenie kontrolných právomocí ústavného súdu na rozpočtové otázky.

IV. Vnímanie nezávislosti a nestrannosti, Charta základných práv EÚ a zásada 
vzájomného uznávania

Akékoľvek pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcov na základe systematických 
nedostatkov v ústave a vnútroštátnych zákonoch by mohli mať významný vplyv na 
pokračujúcu spoluprácu v spoločnom priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je 
založený na zásade vzájomného uznávania, ako je zakotvená v článkoch 81 ZFEÚ (občianske 
záležitosti) a 82 ZFEÚ (trestné veci). V tejto súvislosti treba poukázať na výsady EÚ v oblasti 
trestného práva, kde je už zavedených niekoľko rozsiahlych nástrojov na základe vzájomného 
uznávania, čo znamená viac-menej automatické uznávanie súdnych rozhodnutí z iných 
členských štátov, počnúc vydávaním podozrivých a odsúdených osôb (európsky zatykač) cez 
skúšobné opatrenia až po zhromažďovanie dôkazov (európsky príkaz na získavanie dôkazov a 
navrhovaný európsky vyšetrovací príkaz). Akékoľvek problémy súvisiace s vnímaním 
nezávislosti a nestrannosti sudcov by preto ohrozili celú existujúcu štruktúru založenú na 
vzájomnej dôvere. Zároveň by akýkoľvek cezhraničný problém pri vykonávaní práva EÚ 
mohol priamo aktivovať článok 47 ods. 2 charty spolu s článkom 52 ods. 3 charty týkajúcim 
sa rovnomerného vnímania práv zaručených aj v EDĽP.

V. Dodatky k základným zákonom týkajúcim sa súdnictva

Maďarský parlament 2. júla 2012 prijal legislatívny návrh č. T/6393 na novelizáciu zákona 
CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov a zákona CLXII o právnom štatúte 
a odmeňovaní sudcov (ďalej len nový zákon). Benátska komisia v súčasnosti vyhodnocuje 
novelizované ustanovenia. Jej stanovisko by sa malo zverejniť v októbri roku 2012. Zhrnutie 
nového zákona sa uvádza ďalej.

Prerozdelenie právomocí medzi predsedom NSÚ a NSR.

Nový zákon prenáša viacero právomocí na NSR v oblastiach ľudských zdrojov aj správy 
súdov s cieľom obmedzenia právomocí predsedu NSÚ a zavedenia kritérií na ich 
vykonávanie. 

Čo sa týka procedúry vymenúvania sudcov, NSR zodpovedá za určovanie zásad, ktoré musí 
predseda NSÚ uplatňovať pri prideľovaní voľného miesta uchádzačovi na druhom alebo 
treťom mieste v rebríčku. NSR získala právo na udeľovanie súhlasu pri posudzovaní žiadostí 

                                               
1 Stanovisko Benátskej komisie č. 665/2012.
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sudcov v prípade, keď predseda NSÚ zmení poradie kandidátov na sudcov. Súhlas NSR sa 
vyžaduje aj v prípade vymenovania predsedu súdu, keď kandidát nezískal podporu väčšiny 
hodnotiacej súdnej rady. NSR každoročne zverejňuje svoje stanovisko k práci predsedu NSÚ 
a predsedu Kúrie, čo sa týka hodnotenia žiadostí sudcov a predsedov súdu1.

Medzi ďalšie nové právomoci NSR v oblasti ľudských zdrojov okrem iného patria: -
právomoc vyjadriť predbežné stanovisko k osobám navrhovaným za predsedu NSÚ 
a predsedu Kúrie na základe osobných pohovorov; - v prípade odstúpenia sudcov možnosť 
schváliť výpovednú lehotu kratšiu ako 3 mesiace a oslobodiť sudcu od pracovných povinností 
plne alebo čiastočne počas výpovednej lehoty2.

V oblasti ústrednej správy súdov sa NSR zverili tieto nové zodpovednosti: - NSR schvaľuje 
rokovací poriadok súdnych služieb a zverejňuje ich na ústrednej internetovej stránke3; -
v mimoriadne odôvodnených prípadoch môže nariadiť urýchlené rozhodnutie o prípadoch vo 
veciach týkajúcich sa širokého spektra spoločnosti alebo vo veciach mimoriadneho významu, čo 
sa týka verejného záujmu4; - NSR zavádza zásadu, ktorú má uplatňovať predseda NSÚ pri 
určovaní toho, aby sa iný súd zaoberal prípadom namiesto predsedajúceho súdu, ak to treba z 
hľadiska rozhodnutia o prípadoch a v primeranom čase5.

Novely zamerané na rozšírenie zodpovednosti predsedu NSÚ

Nový zákon neskracuje funkčné obdobie predsedu NSÚ (9 rokov). Ruší však možnosť 
predĺženia funkčného obdobia predsedu NSÚ po jeho skončení, ak parlament nezvolí nového 
predsedu6. V prípade prekážky alebo ak je miesto predsedu NSÚ voľné, zastupuje ho prvý 
podpredseda NSÚ. Počas neprítomnosti osôb oprávnených zastupovať úlohy predsedu NSÚ 
plní predseda NSR7.

Na posilnenie dohľadu nad činnosťami vykonávanými predsedom NSÚ nový zákon rozširuje 
jeho povinnosti na predkladanie správ, ako aj povinnosť uvádzať dôvody. Povinnosť predsedu 
NSÚ predkladať každoročne správy parlamentu sa nahradila povinnosťou predkladať správu 
– raz medzi výročnými správami – aj parlamentnému výboru pre súdnictvo8. Navyše, všetky 
rozhodnutia prijaté predsedom NSÚ pri výkone funkcie „obsahujú podľa potreby dôvody jeho 
rozhodnutia“9. 

Novely zamerané na upevnenie nezávislosti NSR 

Novým zákonom sa síce nemení zloženie NSR (skladá sa iba zo sudcov), ale na jej schôdzach 
s poradenskými právomocami sa umožňuje okrem predsedu NSÚ a ministra spravodlivosti aj 
                                               
1 Časť 7 ods. 4 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
2 Úplný zoznam právomocí NSR v oblasti ľudských zdrojov sa uvádza v časti 7 ods. 4 novely zákona CLXI 
z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
3 Časť 7 ods. 2 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
4 Časť 7 ods. 3 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
5 Tamže.

6 Časť 14 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
7 Časť 6 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
8 Časť 4 ods. 4 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
9 Časť 5 ods. 1 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
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účasť generálneho prokurátora, predsedu maďarskej advokátskej komory, predsedu 
maďarskej komory verejných notárov, ako aj predstaviteľov občianskej spoločnosti a iných 
záujmových skupín, ktorých pozval predseda NSR. Predseda NSÚ a ďalšie osoby 
s poradenskými právomocami sa však už nemôžu zúčastňovať na schôdzach za zatvorenými 
dverami, ak im to nepovolí NSR1.

V novom zákone sa zakotvuje aj právo NSR na vytvorenie vlastného oddeleného rozpočtu 
v rámci rozpočtu NSÚ, a to so súhlasom predsedu NSÚ2. NSÚ však naďalej zabezpečuje 
logistické a technické podmienky pre NSR. 

Novely súvisiace s vymenúvaním na určitú dobu a s presunom sudcov

Novým zákonom za ruší možnosť opakovaných skúšobných lehôt3 uvedených v časti 25 ods. 
4 ALSRJ, podľa ktorej sudca dostáva opakované vymenovanie na určitú dobu v dĺžke 3 
rokov, ak dostal hodnotenie „spôsobilý, vyžaduje sa ďalšie hodnotenie“. V prípadoch, keď 
dĺžka skutočnej sudcovskej práce sudcu nedosiahla 18 mesiacov (čo je minimálna lehota 
potrebná na hodnotenie), nový zákon zabezpečuje predĺženie vymenovania o tri roky 
namiesto nového vymenovania na určitú dobu (ako to bolo pred prijatím novelizovaných 
ustanovení). Vymenovanie sudcu sa môže opakovane predlžovať dovtedy, kým skutočná 
sudcovská práca nedosiahne 18 mesiacov, čo je minimálna doba požadovaná na hodnotenie4. 

Čo sa týka dočasného preloženia, nový zákon poskytuje možnosť prideliť sudcovi bez jeho 
predchádzajúceho súhlasu sudcovské miesto na inom služobnom poste na dočasnej báze raz 
za každé tri roky na dobu najviac jedného roka. V tejto súvislosti nový zákon konkretizuje, že 
dočasné preloženie možno nariadiť s cieľom zabezpečiť rovnomerné rozdelenie počtu prípadov 
medzi súdy5 (predtým platné ustanovenie uvádzalo „mimo služby“). 

Keď súd prestane operovať alebo keď sa jeho právomoci obmedzia tak, že sudcovská práca 
sudcu už nie je možná, nový zákon ukladá predsedovi NSÚ povinnosť poskytnúť dotyčnému 
sudcovi miesto na súde rovnakej úrovne súdnej moci alebo na najbližšej nižšej alebo vyššej 
úrovni. Ak nemožno ponúknuť nijaké miesto alebo ak si sudca nevyberie nijaké ponúkané 
miesto, predseda NSÚ preloží sudcu na súd rovnakej úrovne súdnej moci alebo najbližšej 
nižšej úrovne, pričom riadne zohľadní záujem dotyčného sudcu6. Ako sa uvádza ďalej, 
sudcovia môžu v prípade preloženia iniciovať právny spor súvisiaci s ich služobným vzťahom 
pred správnym a pracovným súdom.

Nové možnosti súdneho preskúmania vo vzťahu s rozhodnutiami prijatými predsedom NSÚ

Nový zákon poskytuje sudcom všeobecné právo obrátiť sa na súd v súvislosti 
s rozhodnutiami, ktoré prijal predseda NSÚ pri plnení úloh týkajúcich sa riadenia 

                                               
1 Časť 10 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
2 Časť 8 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
3 Časť 29 ods. 2 novely zákona CLXII z roku 2011 o právnom štatúte a odmeňovaní sudcov.

4 Časť 18 novely zákona CLXII z roku 2011 o právnom štatúte a odmeňovaní sudcov.
5 Časť 19 novely zákona CLXII z roku 2011 o právnom štatúte a odmeňovaní sudcov.
6 Časť 20 novely zákona CLXII z roku 2011 o právnom štatúte a odmeňovaní sudcov.



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

SK

pracovníkov. Nový zákon navyše vytvára možnosti pre sudcov na predkladanie ústavných 
sťažností vo veci predpisov, ktoré vydal predseda NSÚ1. 

Okrem toho zaručuje právo na súdne preskúmanie na základe výsledkov žiadostí na 
vymenovanie sudcu. Uchádzač môže vzniesť námietku voči rozhodnutiu o vymenovaní, ak sa 
nesplnili právne požiadavky na vymenovanie úspešného kandidáta, alebo ak úspešný kandidát 
nespĺňa podmienky uvedené v oznámení ku žiadosti. Námietka sa predkladá predsedovi súdu, 
kde bolo miesto na vymenovanie, ktorý ho prostredníctvom predsedu NSÚ postúpi 
správnemu a pracovnému súdu s príslušnosťou pre Budapešť, ktorý ma výhradnú právomoc 
na prerokovanie prípadu2.

Čo sa týka rozhodnutia predsedu NSÚ o určení iného súdu v záujme hodnotenia prípadov 
v rozumnom čase, nový zákon poskytuje stranám, ktorých sa to týka, právo na súdne 
preskúmanie. O odvolaniach zainteresovaných strán proti rozhodnutiu o určení iného súdu 
rozhoduje Kúria. Kúria môže revidovať diskrečné rozhodnutie predsedu NSÚ iba to takej miery, 
do akej predseda NSÚ porušil právne ustanovenia platné pre prijatie rozhodnutia3. 

So zreteľom na rozhodnutie predsedu NSÚ o preložení sudcu na iný súd, keď súd prestane 
operovať alebo jeho právomoci sa obmedzia tak, že sudcovská práca sudcu už nie je možná, 
nový zákon priznáva sudcom právo na súdne preskúmanie. Sudcovia môžu v prípade 
preloženia iniciovať právny spor súvisiaci s ich služobným vzťahom pred správnym a 
pracovným súdom4.

                                               
1 Časť 5 ods. 4 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
2 Časť 17 novely zákona CLXII z roku 2011 o právnom štatúte a odmeňovaní sudcov.
3 Časť 3 ods. 2 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov.
4 Časť 20 novely zákona CLXII z roku 2011 o právnom štatúte a odmeňovaní sudcov. 


