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I. Uvod

V tem delovnem dokumentu je podan pregled pravnega okvira za neodvisnost sodstva na 
Madžarskem. Nanaša se na določbe Ustave1 o sodstvu in na naslednje temeljne zakone: 
Zakon CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč na Madžarskem“ (AOAC), 
Zakon CLXII iz leta 2011 „pravnem statusu in plačilu sodnikov na Madžarskem“ (ALSRJ), in 
Zakon CLI iz leta 2011 o Ustavnem sodišču Madžarske.2 Ta zakonodaja je obravnavana glede 
na obstoječe evropske standarde o neodvisnosti sodstva, tj. priporočilo (2010)12 Odbora 
ministrov Sveta Evrope in Evropsko listino o statutu za sodnike, v skladu s členom 6 
Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)3 in zadevno sodno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter členom 47(2) Listine EU o temeljnih pravicah4. Upoštevana 
so bila tudi mnenja Beneške komisije 614/2011 o treh pravnih vprašanjih v procesu priprave 
nove ustave, 621/2011 o novi ustavi Madžarske in 663/2012 o omenjenih temeljnih zakonih 
ter stališče madžarske vlade o omenjenem mnenju 621/20115 in napovedanih spremembah.

II. Ustavne določbe o sodstvu

Na ustavni ravni izhaja neodvisnost sodstva predvsem iz načela ločitve oblasti, kot je 
določeno v členu C.1: „Delovanje madžarske države temelji na načelu ločitve oblasti.“
Neodvisnost posameznega sodnika je predvidena v členu 26(1): „Sodniki so neodvisni in 
podrejeni samo zakonom ter ne smejo prejemati navodil v zvezi s svojimi sodnimi 
dejavnostmi.“ V skladu s členom 25(5) organi samouprave sodstva sodelujejo pri upravljanju 
sodišč.“ Pomembni dejavniki za neodvisnost sodnikov, kot so neodstranljivost s funkcije, 
zagotovljen mandat, struktura in sestava upravljavskih teles, niso urejeni v ustavi in so –
skupaj s podrobnimi pravili o organizaciji in upravljanju sodstva – urejeni v temeljnih 
zakonih. Ustava torej določa samo zelo splošen okvir za delovanje sodstva, pri čemer 
uporablja zelo splošne in nedorečene formulacije, medtem ko večino vsebinskih vprašanj 
urejajo temeljni zakoni. Glede ustavnega okvira je Beneška komisija izpostavila specifična 
                                               
1 Za splošni pregled pravnih problemov v zvezi z novo madžarsko ustavo in težav v zvezi s postopkom 
sprejemanja te ustave (z vidika preglednosti in vključevanja) glej mnenje 614/2011 Beneške komisije (odstavki 
14–19) in mnenje 621/2011 (odstavki 10–13) Beneške komisije ter resolucijo Parlamenta z dne 5. julija o 
revidirani madžarski ustavi (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Ta delovni dokument obravnava pravosodje v smislu sodišč in sodnikov. Kar zadeva pomanjkljivosti 
zakonodaje o tožilstvu, glej mnenje 668/2012 Beneške komisije o tožilski službi in Zakonu CLXIV iz leta 2011 
o statusu generalnega tožilca, tožilcev in drugih zaposlenih v tožilski službi in tožilskem poklicu.
3 Evropsko sodišče za človekove pravice je zapisalo, da je treba pri ugotavljanju, ali je mogoče sodišče šteti za 
„neodvisno“, med drugim upoštevati, kako so imenovani člani sodišča in njihov mandat, ali obstajajo jamstva 
proti zunanjim pritiskom in ali se zdi, da je organ neodvisen, v zvezi z nepristranskostjo pa obstajata dva vidika.
Prvič, sodišče mora biti subjektivno prosto osebne pristranskosti. Drugič, biti mora tudi nepristransko z 
objektivnega vidika, torej mora zagotavljati zadostna jamstva, da izključi vse upravičene dvome v zvezi s tem, 
pri čemer sta koncepta neodvisnosti in objektivne nepristranskosti tesno povezana. Gl. npr. Findlay proti
Združenemu kraljestvu, 25. februar 1997, Reports 1997-I, str. 281, § 73.
4 Člen 47(2) Listine: „Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku odloča 
neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima možnost svetovanja, 
obrambe in zastopanja.“
5 Stališče madžarske vlade o mnenju o novi ustavi Madžarske z dne 6. julija 2011.
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vprašanja o ustavnih določbah glede razlage zakonov1, omejitvi pristojnosti ustavnega sodišča 
na področju obdavčitve in proračunskih zadev2 ter dosmrtni ječi brez možnosti pogojnega 
izpusta3, pri čemer je izrecno opozorila, da bi bilo treba načeloma nekatera vprašanja urediti v 
ustavi in ne v temeljnih zakonih4.

III. Temeljni zakoni o sodstvu

Beneška komisija je opozorila na problem glede sklicevanja na temeljne zakone namesto 
urejanja nekaterih tem v ustavi (50 sklicevanj v novi ustavi glede 26 tem).5 Hkrati je 
opozorila, da vse morebitne pomanjkljivosti ali nejasne formulacije v zvezi s sodstvom v 
ustavi terjajo zelo dobro premišljeno pripravo temeljnega zakona. Kljub temu sta sprejeta 
temeljna zakona6, AOAC in ALSRJ, sprožila številne pomisleke glede neodvisnosti sodstva v 
celoti in jamstev za posamezne sodnike, zlasti kar zadeva vlogo predsednika nacionalnega 
sodnega urada, postopek imenovanja in poskusne dobe, premestitev sodnikov in zadev ter 
disciplinske postopke.7

Samoregulacija sodstva in predsednik nacionalnega sodnega urada

Novi zakon (AOAC) uvaja nacionalni sodni urad in predsedniku urada kot posamezniku 
podeljuje osrednje naloge pri upravljanju sodstva. Seznam pristojnosti predsednika je naveden 
v razdelku 76 AOAC in v različnih razdelkih ALSRJ. Kot je podrobneje opisano spodaj, so te 
pristojnosti zelo široke, pri čemer nekatere presegajo običajne pristojnosti vodje sodne uprave 

                                               
1 Člen R (3): „Določbe temeljnega zakona se razlagajo v skladu z njihovim namenom, nacionalno voljo in 
dosežki naše zgodovinske ustave.“

Člen 28: „Pri uporabi zakonov sodišča primarno razlagajo besedilo vsakega zakona v skladu s cilji in temeljni 
zakonom. Razlaga temeljnega zakona in drugih zakonov temelji na predpostavki, da služijo moralnemu in 
ekonomskemu namenu v skladu s tem, kar je razumno in v javno korist.“  V zvezi s tem glej mnenje 621/2011 
Beneške komisije (odstavki 28–30, 110 in 149) in odgovor vlade, ki je po eni strani navedla, da „ima sklicevanje 
na zgodovinsko ustavo kot vir za razlago nove ustave zgolj simbolično vrednost“, hkrati pa se zdi, da ji pripisuje 
več kot le simbolni pomen, ko dodaja, da „bo Ustavno sodišče dolžno najti natančno vsebino dosežkov v 
zgodovinski ustavi“.

2 Beneška komisija, mnenje 621/2011, odstavki 120–127 in 146.
3 Člen IV Ustave. Glej mnenje 621/2011 Beneške komisije, odstavki 69–70.
4 Beneška komisija, mnenje 621/2011, odstavek 147: „Poleg tega je zagotovljen dokaj splošen ustavni okvir za 
ključne sektorje, kot je pravosodje … Jamstva v zvezi z glavnimi načeli v tako pomembnih zadevah so običajno 
vključena v ustavo, zlasti kadar so predvidene pomembne reforme, kot v primeru madžarskega sodstva.“

Glej tudi mnenje 614/2011 Beneške komisije, odstavki 51–53.

5 Beneška komisija, mnenje 621/2011, odstavki 22–27.
6 Štejeta se za temeljna zakona, kar zadeva večino obeh zakonov (razdelek 175 AOAC in razdelek 237 ALSRJ).
Beneška komisija je opozorila na vprašanje prekomernega urejanja v temeljnih zakonih, kar zadeva več vidikov 
obeh zakonov – mnenje 621/2011, odstavki 18–20.
7 Beneška komisija je v svojem mnenju 663/2012 zapisala, da „bi lahko bilo sprejetje velikega števila zakonskih 
aktov v zelo kratkem času razlog, da nekatera vprašanja v pregledanih temeljnih aktih iz tega mnenja ne 
ustrezajo evropskim standardom“.
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v državah članicah, druge pa so opisane zelo široko in ni jasnih meril za njihovo uporabo.1
Poleg tega mora biti predsednik nacionalnega sodnega urada zaradi dolgotrajnega mandata (9 
let z možnostjo podaljšanja z dvotretjinsko večino v parlamentu – razdelek 66 AOAC) in 
omenjenih širokih pristojnosti tudi v veliki meri odgovoren. V zvezi s tem mora predsednik 
vsakih šest mesecev poročati o svojih dejavnostih nacionalnemu sodnemu svetu, enkrat letno 
pa še parlamentu. Vendar poročanje – čeprav je pomembno za preglednost – glede na utečene 
sisteme v državah članicah ne more biti dovolj. Poleg tega nacionalni sodni svet kot 
predstavniško telo sodstva, ki je institucija za nadzor nad predsednikom nacionalnega sodnega 
urada, nima dejanskih pristojnosti: sestavljen je iz izvoljenih sodnikov, ki so podvrženi 
upravnim ukrepom predsednika nacionalnega sodnega urada; nacionalni sodni urad zagotavlja 
operativne pogoje za delovanje nacionalnega sodnega sveta in predsednik nacionalnega 
sodnega urada prisostvuje sestankom nacionalnega sodnega sveta za zaprtimi vrati. Hkrati 
Beneška komisija meni, da predsednik nacionalnega sodnega urada ni organ samoupravljanja 
sodstva.2

Poleg tega iz temeljnih zakonov ni jasno, ali so mnenja in priporočila nacionalnega sodnega 
sveta zavezujoča za predsednika nacionalnega sodnega urada, po mnenju Beneške komisije pa 
je tudi vloga nacionalnega sodnega sveta šibka.3 Dodatne pomisleke sprožajo tudi 
postopkovne ovire v zvezi z odstavitvijo predsednika nacionalnega sodnega urada. 
Predsednika nacionalnega sodnega urada je mogoče odstaviti le na podlagi, ki je nejasno 
opredeljena kot „nevreden svojega položaja“, pri čemer ga lahko odstavi predsednik republike 
ali nacionalni sodni svet z dvotretjinsko podporo v parlamentu. Na podlagi vseh teh 
elementov je Beneška komisija zaključila (odstavek 26), da „v nobeni državi članici Sveta 
Evrope tako široke pristojnosti niso bile dodeljene eni sami osebi brez zadostne demokratične 
odgovornosti“ in da (odstavek 36) predsednik nacionalnega sodnega urada „ni le močan 
upravnik sodišča“, temveč „tudi zelo močno posega v sodno odločanje, saj ima pravico 
premestiti zadevo na drugo sodišče, lahko vpliva na posamezne sodnike in na notranjo 
strukturo sodstva“. Beneška komisija je Madžarsko pozvala, naj zagotovi večjo odgovornost 
predsednika nacionalnega sodnega urada.4

                                               
1 Njegove naloge vključujejo vsaj 65 pooblastil, vključno z zelo daljnosežnimi z vidika neodvisnosti sodnikov, 
kot so zakonodajne pobude v zvezi s sodišči, imenovanje drugega sodišča, da razsodi v razumnem roku, odredba 
dodelitve zadev zaradi nujnosti, ki zadeva širok spekter družbe ali zadeve izjemnega pomena za javni interes, 
predlaganje imenovanja in razrešitve sodnikov predsedniku republike, sprejemanje odločitev o premestitvi in 
napotitvi sodnikov v drugo službo in o dolgotrajnem nadomeščanju sodnikov, predlaganje disciplinskih 
postopkov, sprožanje postopkov za dodelitev nazivov, dodeljevanje sodnega položaja drugemu sodišču, 
spreminjanje razvrstitve kandidatov, imenovanje predsednikov sodišč. Podrobno glej tudi mnenje 663/2012 
Beneške komisije, odstavki 33–36.
2 Beneška komisija, mnenje 663/2012, odstavek 51: „… samo dejstvo, da so lahko samo sodniki izvoljeni na 
položaj predsednika nacionalnega sodnega urada, ne pomeni, da je ta organ samoupravljanja sodstva… Ker 
predsednika nacionalnega sodnega urada izvoli parlament, torej zunanji akter z vidika sodstva, ga ni mogoče 
šteti za organ samoupravljanja sodstva“.
3 Zato je Beneška komisija, ibid., zaključila (odstavek 50), „da ima nacionalni sodni svet komaj kaj pomembnih 
pristojnosti in je mogoče njegovo vlogo pri upravljanju sodstva šteti za zanemarljivo“.
4 Madžarske oblasti so v dokumentu z dne 14. marca 2011 v zvezi z mnenjem Beneške komisije omenile 
naslednje zakonske rešitve: – prenos več pooblastil z nacionalnega sodnega urada na nacionalni sodni svet, kot 
so možnost dodelitve zadev zaradi nujnosti, strožja obveznost poročanja z možnostjo pisnih vprašanj in 
odgovorov, samo možnost in ne pravica predlaganja nove zakonodaje, odstopanje od rangiranja kandidatov pod 
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Izbira in imenovanje sodnikov

Postopek imenovanja sodnikov ureja ALSRJ (razdelki 3–30). Predsednik republike imenuje 
enega od kandidatov, ki jih predlaga predsednik nacionalnega sodnega urada. Senat sodnikov 
zasliši kandidate in jih razvrsti na podlagi objektivnih meril (preizkus poklicne 
usposobljenosti in druga merila v zvezi z akademskimi in poklicnimi izkušnjami). Razvrstitev 
in kandidature oceni predsednik nacionalnega sodnega urada. Medtem ko je imenovanje s 
strani enega samega posameznika skladno z evropskimi standardi, pa ALSRJ daje 
predsedniku nacionalnega sodnega urada pomembno diskrecijsko pravico. Ko predsednik 
nacionalnega sodnega urada prejme razvrstitev kandidatov, ki jo predlaga senat sodnikov, 
lahko po lastni presoji odstopi od tega seznama in predlaga, naj se na funkcijo imenuje 
drugega ali tretjega kandidata s seznama, pri čemer ni predvidena sodna presoja (razdelek 
18(3)).1 Zato je Beneška komisija ugotovila, da novi sistem prinaša (odstavek 61) „manj 
jamstev za objektivno izbiro kandidatov“. 

Mandat sodne funkcije in neodstranljivost

V skladu s priporočilom (2012)12 sta „stalnost zaposlitve in neodstranljivost ključna 
elementa neodvisnosti sodnikov“. Po ALSRJ so sodniki prvič imenovani za poskusno dobo 
treh let (razdelek 23(1)). Sodnik, ki je imenovan za določen čas, lahko zaprosi za imenovanje 
za neomejen mandat. V tem primeru se ocenjuje njegovo poklicno delovanje. Predvidena je 
tudi možnost večkratnih poskusnih dob (razdelek 25(4)). Zakon ne določa največjega števila 
kumulativnih poskusnih dob ali konkretnih jamstev v zvezi z odločitvijo o trajnem 
imenovanju. Beneška komisija je izpostavila, da so poskusne dobe v splošnem sporne z vidika 
neodvisnosti sodstva, saj lahko sodniki „čutijo pritisk, da morajo v zadevah presojati na 
določen način“, čeprav se uporabljajo v nekaterih državah. Zato morajo biti v vsakem takem 
sistemu izrecno določena objektivna merila in postopkovna jamstva ter izrecna omejitev 
kumulativnih poskusnih dob.2

V zvezi z neodstranljivostjo priporočilo (2010)12, odstavek 52, določa: „Sodnik ne bi smel 
biti na novo imenovan ali premeščen na drugo sodno funkcijo brez njegove privolitve, razen v 
primeru disciplinskih ukrepov ali reforme organizacije sodnega sistema.“ Predsednik sodišča 
lahko začasno premesti sodnike brez njihove privolitve, kadar je to v interesu službe, in sicer 
za eno leto vsaka tri leta, predsednik nacionalnega sodnega urada pa lahko odredi začasno 

                                                                                                                                                  
pogoji, ki jih določi nacionalni sodni svet, in s privolitvijo nacionalnega sodnega sveta, soglasje nacionalnega 
sodnega sveta v nekaterih primerih imenovanja vodje sodišča.
1 Glej tudi mnenje 663/2012 Beneške komisije (odstavki 54–61), v katerih je zapisano, da sistem ni v skladu z 
odstavkom 47 priporočila (2010)12, ki predvideva „neodvisen in kompetenten organ, ki bistveno izvira iz 
sodstva“, ki mora biti pristojen, da „poda priporočila ali izrazi mnenje, ki jim ustrezni organ za imenovanje sledi 
v praksi“.
2 Beneška komisija, mnenje 663/2012, odstavki 66-68. Madžarske oblasti so v dokumentu z dne 14. marca 2011 
omenile naslednje zakonske rešitve: omejitev poskusne dobe na dva mandata (dvakrat po tri leta). 
V zvezi s poskusnimi dobami glej tudi skupno mnenje Beneške komisije in direktorata za sodelovanje v okviru 
Generalnega direktorata za človekove pravice in pravne zadeve Sveta Evrope o petletni poskusni dobi v Ukrajini 
(skupno mnenje 550/2009 z dne 16. marca 2010, odstavek 39): „Če se poskusne dobe štejejo za nepogrešljive, 
ne smejo trajati več kot dve leti. Obdobje petih let ne more biti sprejemljivo. Tako obdobje bi pomenilo, da bi 
bilo znatno število sodnikov v danem obdobju v negotovosti glede svoje prihodnosti.“
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napotitev (razdelek 33). Če sodnik na tako premestitev ne bi pristal, bi bil samodejno 
izključen iz funkcije in njegovo službovanje bi se zaključilo (razdelek 94). Po mnenju 
Beneške komisije je tak sistem „prestrog“ in je treba opredeliti „jasna in sorazmerna pravila 
za taka dejanja in možnost pritožbe“.1

Dodeljevanje zadev

Da bi zagotovili neodvisnost sodstva, mora „dodeljevanje zadev na sodišču temeljiti na 
objektivnih in predhodno opredeljenih merilih“ (priporočilo (2010)12), ki so predhodno 
določena z zakonom.  Čeprav AOAC določa specifična merila za dodeljevanje zadev 
(razdelek 9), so izjeme od teh meril po mnenju Beneške komisije utemeljene na precej 
nejasnih merilih in zato obstajajo pomisleki glede vpliva teh izjem na neodvisnost sodstva. 
Predsednik nacionalnega sodnega urada lahko imenuje drugo sodišče, da nadaljuje obravnavo 
zadeve, namesto sodišča, ki obravnava zadevo, če je to potrebno, da bi o zadevah presojali „v 
razumnem roku“, ne da bi obstajala jasna objektivna merila.2

Upokojitvena starost 

V skladu z ALSRJ in prehodnimi določbami temeljnega zakona je zgornja starostna meja 
združena z upokojitveno starostjo (62 let), kar pomeni, da se morajo sodniki, ki dosežejo 
upokojitveno starost, upokojiti. Zaradi nenadne spremembe zgornje starostne meje se bo v 
kratkem upokojilo skoraj 10 odstotkov madžarskih sodnikov.3 Beneška komisija je v zvezi s 
tem opozorila na problem retroaktivnega učinka in dojemanja neodvisnosti zaradi velikega 
števila sodnikov, ki se morajo upokojiti.4 Hkrati predpisi EU o enaki obravnavi na področju 
zaposlovanja v skladu z prepovedujejo diskriminacijo na delovnem mestu na podlagi starosti. 
V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije mora vlada odločitev o znižanju 
upokojitvene starosti za eno skupino oseb, ne pa tudi za druge, utemeljiti z objektivnimi in 
sorazmernimi razlogi. Evropska komisija je poslala uradno obvestilo 17. januarja, nakar je 
Madžarska predlagala klavzulo o možnosti podaljšanja upokojitvene starosti sodnikov nad 62 
let v posameznih primerih, če sodnik uspešno opravi presojo nacionalnega sodnega sveta, ki 
zadeva njegove poklicne in medicinske zmožnosti. Po mnenju Komisije ta predlog ni v skladu 
s pravom EU, saj so lahko taka podaljšanja arbitrarna, veljajo samo v posameznih primerih in 
ne rešijo največje težave, ki jo vidi Komisija, tj. problema neenake obravnave sodnikov v 
primerjavi z drugimi poklici. Zato je Komisija zaključila, da Madžarska ni uspela objektivno 
utemeljiti znižanja obvezne upokojitvene starosti za sodnike, tožilce in notarje; 7. marca 2012 
je Komisija poslala obrazloženo mnenje, ki pomeni drugo fazo v postopku za ugotavljanje 
kršitev na ravni EU, 25. aprila 2012 pa je sprožila postopek pred Sodiščem Evropske unije.

                                               
1 Beneška komisija, mnenje 663/2012, odstavek 79.  Madžarske oblasti so v dokumentu z dne 14. marca 2011 
omenile naslednje zakonske rešitve: premestitev je možna le, kadar je to potrebno zaradi enake razdelitve dela ali 
zaradi poklicnega razvoja sodnika.
2 Beneška komisija je omenila 9 primerov, ko je že prišlo do premestitve. Beneška komisija, mnenje 663/2012, 
odstavki 86–94. Madžarske oblasti so v dokumentu z dne 14. marca 2011 omenile naslednjo zakonsko rešitev:
nacionalni sodni svet bo izdal priporočilo, ki mu predsednik nacionalnega sodnega urada mora slediti.
3 Beneška komisija, mnenje 663/2012, odstavki 102-110.
4 Madžarske oblasti so v dokumentu z dne 14. marca 2011 omenile naslednje zakonske rešitve: spremembo 
prehodnih določb po posvetovanju z Evropsko komisijo.
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Ustavno sodišče

Beneška komisija1 je ocenila tudi Zakon CLI iz leta 2011 o Ustavnem sodišču Madžarske, pri 
čemer je med drugim omenila naslednje elemente: – neodvisnost ustavnega sodišča in status 
sodnikov tega sodišča bi moral zagotavljati temeljni zakon in ne samo Zakon o Ustavnem 
sodišču; – uvesti bi bilo treba dodatna postopkovna jamstva v zvezi z izključitvijo člana 
Sodišča; – oba postopka pritožb bi bilo treba pojasniti; – omogočiti bi bilo treba izjemo od 
zahteve po izčrpanju pravnih sredstev v vseh primerih, ko bi upoštevanje tega pravila lahko 
povzročilo nepopravljivo škodo za posameznika; – manjkajo določbe o pravni pomoči; –
„temeljni elementi“ v ACC bi morali biti omejeni na temeljna načela; – omejitev pristojnosti 
Ustavnega sodišča za nadzor v proračunskih zadevah bi bilo treba odpraviti.

IV. Dojemanje neodvisnosti in nepristranskosti, Listina EU o temeljnih pravicah in 
načelo medsebojnega priznavanja

Morebitni dvomi o neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov na podlagi sistematičnih 
pomanjkljivosti v ustavi in nacionalni zakonodaji bi lahko znatno vplivali na sodelovanje, ki 
poteka v skupnem območju svobode, varnosti in pravice na podlagi načela medsebojnega 
priznavanja v skladu s členom 81 PDEU (civilne zadeve) in členom 82 PDEU (kazenske 
zadeve). S tega vidika je treba poudariti pristojnosti EU na področju kazenskega prava, kjer že 
obstaja več daljnosežnih instrumentov, ki temeljijo na medsebojnem priznavanju, to pa 
pomeni bolj ali manj samodejno priznavanje sodnih odločb drugih držav članic na področjih 
od privedbe osumljencev in obsojencev (evropski nalog za prijetje) pa vse do začasnih 
ukrepov in zbiranja dokazov (evropski dokazni nalog in predlagani evropski preiskovalni 
nalog). Zato bi morebitne težave v zvezi z dojemanjem neodvisnosti in nepristranskosti 
sodnikov ogrozile celotno obstoječo strukturo, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Hkrati bi 
vsako čezmejno vprašanje pri izvajanju prava EU lahko neposredno sprožilo uporabo člena 
47(2) Listine v povezavi s členom 52(3) Listine
 v zvezi s skladnim razumevanjem pravic, ki jih zagotavlja tudi EKČP.

V. Spremembe temeljnih zakonov o sodstvu

Madžarski parlament je 2. julija 2012 sprejel zakonodajni predlog št. T/6393 o spremembi 
Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“ in Zakona CLXII iz leta 2011 
o „pravnem statusu in plačilu sodnikov“ (v nadaljevanju: novi zakon). Beneška komisija 
trenutno ocenjuje določbe o spremembi. Svoje mnenje naj bi predvidoma podala oktobra 2012. V 
nadaljevanju je opisan povzetek novega zakona.

Prerazporeditev pooblastil med predsednikom nacionalnega sodnega urada in nacionalnim 
sodnim svetom

Za omejitev pooblastil predsednika nacionalnega sodnega urada in določitev meril za njihovo 
izvajanje se z novim zakonom številne pristojnosti na področju kadrovskih zadev in uprave 
sodišč prenesejo na nacionalni sodni svet. 

                                               
1 Beneška komisija, mnenje 665/2012.
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Nacionalnemu sodnemu svetu je v postopku imenovanja sodnikov po novem dodeljena 
odgovornost za določitev načel, ki jih uporablja predsednik nacionalnega sodnega urada pri 
podeljevanju prostega delovnega mesta kandidatu na drugem ali tretjem mestu na seznamu. 
Nacionalnemu sodnemu svetu je bila dodeljena tudi pravica, da poda soglasje pri 
obravnavanju kandidatur sodnikov v primeru, da predsednik nacionalnega sodnega urada 
spremeni razvrstitev kandidatov. Soglasje nacionalnega sodnega sveta je potrebno tudi pri 
imenovanju predsednika sodišča, če kandidat ni dobil večinske podpore ocenjevalnega 
sodnega odbora. Nacionalni sodni svet letno objavlja svoje mnenje o delu predsednika 
nacionalnega sodnega urada in predsednika vrhovnega sodišča v zvezi z ocenjevanjem 
kandidatur sodnikov in predsednikov sodišč1.

Poleg tega nacionalni sodni svet v skladu z novimi pristojnostmi na področju kadrovskih 
zadev med drugim: – na podlagi osebnega razgovora poda predhodno mnenje o osebah, 
predlaganih za predsednika nacionalnega sodnega urada in predsednika vrhovnega sodišča; –
da v primeru odstopa sodnika lahko odobri odpovedni rok, krajši od treh mesecev, in sodnika v 
času trajanja odpovednega roka v celoti ali deloma razreši opravljanja delovnih nalog2;

Na področju centralne uprave sodišč nacionalni sodni svet v skladu z naslednjimi novimi 
pristojnostmi: – odobri poslovnik sodišča in ga objavi na osrednjem spletnem mestu3; – v 
posebej utemeljenih primerih lahko odredi dodelitev zadev zaradi nujnosti, če te zadevajo širok 
spekter družbe ali so izjemnega javnega pomena4; – določa načela, ki jih uporablja predsednik 
nacionalnega sodnega urada pri imenovanju drugega sodišča, da nadaljuje obravnavo zadeve, 
namesto sodišča, ki obravnava zadevo, če je to potrebno, za presojanje zadev v razumnem 
roku5;

Spremembe, na podlagi katerih se poveča odgovornost sodnega urada

Novi zakon ne skrajšuje mandata predsednika nacionalnega sodnega urada (9 let), razveljavlja 
pa možnost njegovega podaljševanja po preteku, če parlament ne izvoli novega predsednika6.
V primeru zadržkov ali nezapolnitve mesta predsednika nacionalnega sodnega urada 
nadomesti generalni podpredsednik nacionalnega sodnega urada. Če ni osebe, ki ga lahko 
nadomešča, njegove naloge opravlja predsednik nacionalnega sodnega sveta7.

Za povečanje nadzora nad dejavnostmi predsednika nacionalnega sodnega urada se z novim 
zakonom poostrijo obveznosti za poročanje in utemeljitev. Predsednik nacionalnega sodnega 
urada mora poleg obveznega letnega poročanja Parlamentu poročati tudi parlamentarnemu 
odboru za pravosodje, in sicer enkrat med letnima poročiloma8. Poleg tega se vse odločitve, ki 
jih predsednik nacionalnega sodnega urada sprejme med izvajanjem svojih dolžnosti, po 

                                               
1 Razdelek 7(4) sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
2 Popoln seznam pooblastil nacionalnega sodnega sveta na področju človeških virov je naveden v razdelku 7(4) 
sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
3 Razdelek 7(2) sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
4 Razdelek 7(3) sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
5 Ibid.

6 Razdelek 14 sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
7 Razdelek 6 sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
8 Razdelek 4(4) sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.



DT\911918SL.doc 9/10 PE491.186v02-00

SL

potrebi utemeljijo1. 

Spremembe, na podlagi katerih se poveča neodvisnost nacionalnega sodnega sveta

Novi zakon ne spreminja sestave nacionalnega sodnega sveta (ki ga sestavljajo le sodniki),  
zagotavlja pa, da lahko poleg predsednika nacionalnega sodnega urada in pravosodnega 
ministra sestankom sveta s posvetovalno pravico prisostvujejo tudi vrhovni državni tožilec, 
predsednik madžarske odvetniške zbornice, predsednik madžarske notarske zbornice, pa tudi 
predstavniki civilne družbe in druge interesne skupine, ki jih povabi predsednik nacionalnega 
sodnega sveta. Predsednik nacionalnega sodnega urada in druge osebe s posvetovalno pravico 
pa ne smejo več prisostvovati sestankom za zaprtimi vrati, razen če to odobri nacionalni sodni 
svet2.

Novi zakon nacionalnemu sodnemu svetu dodeljuje pravico, da s soglasjem predsednika 
nacionalnega sodnega urada določi svoj ločen proračun v okviru proračuna nacionalnega 
sodnega urada3. Nacionalni sodni urad pa še naprej zagotavlja logistične in tehnične pogoje za 
nacionalni sodni svet. 

Spremembe v zvezi z imenovanjem za določen čas in premestitvijo sodnikov

Novi zakon razveljavlja možnost večkratnih poskusnih dob4, ki so določene v razdelku 25(4) 
ALSRJ, s katerimi je sodnik ponovno imenovan za obdobje treh let, če pridobi oceno 
„primeren, potrebna nadaljnja presoja”. V primerih, ko sodnik dejanskega sodnega dela ni 
opravljal 18 mesecev (najkrajša zahtevana doba za ocenjevanje), novi zakon predvideva 
podaljšanje imenovanja za tri leta namesto ponovnega imenovanja za določen čas (kot je 
veljalo pred sprejetjem spremenjenih določb). Imenovanje sodnika se lahko podaljšuje, dokler 
celotno obdobje njegovega dela ne znaša najmanj 18 mesecev, kolikor je najkrajša zahtevana doba 
za ocenjevanje5. 

V zvezi z začasno napotitvijo novi zakon še vedno predvideva možnost začasne dodelitve 
sodnika na sodno funkcijo na drugem delovnem mestu brez njegove privolitve enkrat na tri 
leta, in sicer za največ eno leto. Novi zakon določa, da se začasna napotitev lahko odredi z 
namenom zagotavljanja enakomerne porazdelitve obremenjenosti med sodišči6 (prej veljavna 
določba se je sklicevala na „interes službe”). 

V primeru, da sodišče preneha delovati ali se njegove pristojnosti zmanjšajo tako, da sodno 
delo sodnika ni več mogoče, novi zakon določa, da mora predsednik nacionalnega sodnega 
urada sodniku ponuditi delovno mesto na sodišču iste stopnje oziroma ene stopnje nižje ali 
višje.  Če ni na voljo delovnega mesta, ki bi ga bilo mogoče ponuditi, ali če sodnik ne izbere 
nobenega izmed možnih delovnih mest, predsednik nacionalnega sodnega urada sodnika 
premesti na sodišče iste stopnje ali eno stopnjo niže, pri čemer ustrezno upošteva sodnikov 

                                               
1 Razdelek 5(1) sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
2 Razdelek 10 sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
3 Razdelek 8 sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
4 Razdelek 29(2) sprememb Zakona CLXII iz leta 2011 o „pravnem statusu in plačilu sodnikov“.

5 Razdelek 18 sprememb Zakona CLXII iz leta 2011 o „pravnem statusu in plačilu sodnikov“.
6 Razdelek 19 sprememb Zakona CLXII iz leta 2011 o „pravnem statusu in plačilu sodnikov“.
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interes1. Kot je navedeno spodaj, lahko sodniki v primeru premestitve sprožijo pravni 
postopek na upravnem in delovnem sodišču v zvezi s svojim delovnim razmerjem.

Nove možnosti pravnih sredstev v zvezi z odločitvami predsednika nacionalnega sodnega 
urada

Novi zakon sodnikom dodeljuje splošno pravico, da v zvezi z odločitvami, ki jih pri 
opravljanju svojih nalog v zvezi z upravljanjem človeških virov sprejme predsednik 
nacionalnega sodnega urada, sprožijo sodne postopke. Poleg tega novi zakon sodnikom 
omogoča, da vložijo ustavno pritožbo v zvezi s pravili, ki jih določa predsednik nacionalnega 
sodnega urada2. 

Novi zakon zagotavlja tudi pravico do pritožbe zoper končno odločitev izbirnega postopka 
kandidatov za imenovanje. Kandidat lahko ugovarja na imenovanje v primeru, da niso bile 
izpolnjene zakonske zahteve za imenovanje izbranega kandidata ali izbrani kandidat ne 
izpolnjuje pogojev iz razpisa. Ugovor se predloži predsedniku sodišča, pri katerem je bilo 
imenovanje razpisano, ki ga prek predsednika nacionalnega sodnega urada posreduje 
upravnemu in delovnemu sodišču, pristojnemu za Budimpešto, ki ima izključno pristojnost za 
obravnavo zadeve3.

V zvezi z odločitvijo predsednika nacionalnega sodnega urada, da imenuje drugo sodišče z 
namenom obravnavanja zadev v razumnem roku, imajo stranke, ki jih ta odločitev zadeva, v 
skladu z novim zakonom pravico do pritožbe. O pritožbah, ki jih stranke vložijo zoper 
odločitev, da zadevo obravnava drugo sodišče, razsoja vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče lahko 
diskrecijsko odločitev predsednika nacionalnega sodnega urada spremeni le, če predsednik tega 
urada krši zakonske določbe, ki veljajo pri sprejemanju odločitev4. 

V zvezi z odločitvijo predsednika nacionalnega sodnega urada o premestitvi sodnika na drugo 
sodišče, če sodišče preneha delovati ali se njegove pristojnosti zmanjšajo tako, da sodno delo 
sodnika ni več mogoče, imajo sodniki v skladu z novim zakonom pravico do pritožbe. 
Sodniki lahko v primeru premestitve sprožijo sodni postopek na upravnem in delovnem 
sodišču v zvezi s svojim delovnim razmerjem5.

                                               
1 Razdelek 20 sprememb Zakona CLXII iz leta 2011 o „pravnem statusu in plačilu sodnikov“.
2 Razdelek 5(4) sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
3 Razdelek 17 sprememb Zakona CLXII iz leta 2011 o „pravnem statusu in plačilu sodnikov“.
4 Razdelek 3(2) sprememb Zakona CLXI iz leta 2011 o „organizaciji in upravljanju sodišč“.
5 Razdelek 20 sprememb Zakona CLXII iz leta 2011 o „pravnem statusu in plačilu sodnikov“. 


