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I. Inledning

Detta arbetsdokument tillhandahåller en översikt över det rättsliga ramverk som styr 
rättsväsendets oberoende i Ungern. Arbetsdokumentet hänvisar till bestämmelserna i 
författningen1 för rättsväsendet och till följande kardinallagar:  lag CLXI från 2011 om 
Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning (AOAC), lag CLXII från 2011 om ungerska 
domares rättsliga ställning och avlöning (ALSRJ) och lag CLI från 2011 om Ungerns 
författningsdomstol.2 Utifrån de befintliga EU-standarderna för rättsväsendets oberoende, 
nämligen rekommendationen från Europarådets ministerkommitté (2010)12 samt den 
europeiska stadgan om regler för domarnas rättsställning, i enlighet med artikel 6 i den 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (ECHR)3 och den relevanta 
rättspraxisen för Europadomstolen för mänskliga rättigheter samt artikel 47.2 i EU-stadgan 
om de grundläggande rättigheterna4. Venedigkommissionens yttrande 614/2011 om tre 
rättsliga frågor som uppstod under utarbetandet av den nya författningen, 612/2011 om 
Ungerns nya författning och 663/2012 om ovan nämnda kardinallagar samt Ungerns regerings 
ståndpunkt avseende ovanstående yttrande 612/20115 och offentliggjorda ändringar har också 
tagits i beaktande.

II. Författningens bestämmelser för rättsväsendet

På författningsnivå härleds rättsväsendets oberoende huvudsakligen från 
maktfördelningsprincipen som fastställs i artikel C.1: ”Den ungerska statens funktionssätt ska 
utgå från maktfördelningsprincipen.” En ensam domares oberoende innefattas i artikel 26.1: 
”Domare ska vara oberoende och lyder endast under lagar och får inte ges instruktioner för 
utövandet av sitt domarvärv.” Artikel 25.5 möjliggör för ”domarkårens självstyrande organ att 
delta i domstolarnas förvaltning”. Viktiga faktorer som stöder domares oberoende såsom 
oavsättlighet, garanterad tjänsteperiod, struktur och sammansättning av de styrande organen 
regleras inte i författningen och fastställs – tillsammans med utförliga regler om organisation 
                                               
1 För en allmän översikt av de rättsliga problemen med Ungerns nya författning och de problem som tagits upp 
avseende förfarandet för dess antagande (vad gäller insyn och inkludering) se Venedigkommissionens yttrande 
614/2011, punkterna 14–19 och yttrande 621/2011, punkterna 10–13 samt Europaparlamentets resolution av den 
5 juli om Ungerns reviderade författning (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Föreliggande arbetsdokument handlar om rättsväsendet, det vill säga domstolar och domare. För brister i 
lagstiftningen om åklagarmyndigheten se Venedigkommissionens yttrande 668/2012 om lag CLXIII från 2011 
om åklagarmyndigheten och lag CLXIV från 2011 om riksåklagarens, åklagares och åklagarbiträdens samt 
åklagaryrkets ställning.
3 Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna konstaterade att ”för att fastställa om en domstol kan 
anses vara oberoende, måste bland annat hänsyn tas till hur dess ledamöter tillsätts och deras ämbetsperiod, 
förekomsten av garantier mot yttre påtryckningar och ifall organet uppvisar en oberoende hållning”, och vad 
avser opartiskhet konstaterades att ”kravet på opartiskhet inbegriper två aspekter. För det första ska domstolen 
vara subjektivt opartisk, ingen får ge uttryck för personliga förutfattade meningar eller partiskhet. För det andra 
ska domstolen vara objektivt opartisk, det vill säga erbjuda tillräckliga garantier för att i detta avseende utesluta 
varje form av legitima tvivel” där ”oberoende och objektiv opartiskhet är nära sammankopplat”. Se till exempel 
målet Findlay mot Storbritannien, 25 februari 1997, Reports 1997-1, s. 281, § 73. 
4 Artikel 47.2 i stadgan: ”Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig 
rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha möjlighet 
att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.”
5 Den ungerska regeringens ståndpunkt avseende yttrandet om Ungerns nya författning från den 6 juli 2011.
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och förvaltning av rättsväsendet – i kardinallagar. Följden av detta blir att författningen endast 
fastställer ett mycket allmänt ramverk för rättsväsendets funktionssätt genom användning av 
ett allmänt och vagt språk där större delen av de viktiga frågorna lämnas till kardinallagar. 
Med avseende på författningsramen tog Venedigkommissionen upp specifika frågor om 
författningens bestämmelser om tolkning av lagar1, begränsning av författningsdomstolens 
befogenheter för skatte- och budgetfrågor2 och livstids fängelse utan möjlighet till 
benådning3, och uppmanade uttryckligen att vissa frågor principiellt ska tas upp i 
författningen och inte i en kardinallag.4

III. Kardinallagar om rättsväsendet

Att hänvisa till kardinallagar i stället för att reglera vissa sakfrågor i författningen (50 
referenser i den nya författningen omfattande 26 sakfrågor) utgör ett problem som har tagits 
upp av Venedigkommissionen.5 Samtidigt varnade kommissionen att brister i eller otydliga 
lydelser i författningen vad avser rättsväsendet kräver en mycket noggrann utformning av en 
kardinallag. De två antagna kardinallagarna6, AOAC och ALSRJ, väckte flera invändningar 
om rättsväsendets oberoende som helhet och skyddet för ensamma domare, i synnerhet vad 
avser den roll som ordföranden för det nationella domstolsverket (NJO) tilldelas, 
tillsättningsförfarandet och provanställningar, omplacering av domare och mål samt 
disciplinförfarande.7

                                               
1 Artikel R (3): ”Bestämmelserna i grundlagen ska tolkas i enlighet med sitt syfte, samt med bekännelsen till 
Ungern som nation och resultaten av vår historiska författning.”
Artikel 28: ”Genom tillämpning av lagar, ska domstolar först av allt tolka texten i alla lagar i enlighet med målen 
och grundlagen. Tolkningen av grundlagen och andra lagar ska baseras på antagandet att de har ett moraliskt och 
ekonomiskt syfte som överensstämmer med sunt förnuft och nytta för allmänheten.”  I detta avseende se 
Venedigkommissionens yttrande 621/2011, punkterna 28-30, 110 och 149 samt ett svar från regeringen som å 
ena sidan anger att ”referensen till den historiska författningen som en källa för tolkning av den nya författningen 
är endast av symbolisk karaktär” men å andra sidan verkar tillskriva det mer än symbolisk karaktär när den 
tillägger att ”det kommer att vara författningsdomstolens uppgift att finna det exakta innehållet i resultaten av 
den historiska författningen”.
2 Venedigkommissionens yttrande 621/2011, punkterna 120-127 och 146.
3 Artikel IV i författningen. Se Venedigkommissionens yttrande 621/2011, punkterna 69-70.
4 Se Venedigkommissionens yttrande 621/2011, punkt 147: ”Dessutom tillhandahåller författningen ett väldigt 
allmänt ramverk för nyckelsektorer såsom rättsväsendet... Den säkerställer att de huvudsakliga principerna för 
sådana viktiga frågor oftast är förankrade i författningen speciellt när stora reformer planeras som för det 
ungerska rättsväsendet.”
Se även Venedigkommissionen, yttrande 614/2011, styckena 51–53.
5 Venedigkommissionens yttrande 621/2011, punkterna 22–27.
6 De anses vara kardinallagar med avseende på omfattande delar av båda lagarna (avsnitt 175 i AOAC och 
avsnitt 237 i ALSRJ). Venedigkommissionen tog upp frågan om ”överkardinalisering” för flera aspekter i de 
båda lagarna – yttrande 621/2011, punkterna 18-20.
7 Venedigkommissionen angav i sitt yttrande 663/2012 att (punkt 9) ”antagande av ett stort antal lagar under en 
mycket kort tidsperiod kan förklara varför vissa frågor i kardinallagarna som granskats i föreliggande yttrande 
inte uppfyller EU-standarder”.
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Rättsligt självstyre och ordföranden för det nationella domarämbetet

Den nya lagen (AOAC) inrättar det nationella domstolsverket (NJO) och de centrala 
befogenheterna för rättslig förvaltning koncentreras hos den enskilda person som är 
ordförande för det nationella domstolsverket. Förteckningen över ordförandens befogenheter 
anges i avsnitt 76 i AOAC och i olika avsnitt av ALSRJ. Såsom anges mer utförligt nedan är 
dessa befogenheter mycket omfattande, vissa faller utanför de vanliga befogenheterna för 
rättsväsendets chef i medlemsstater och de beskrivs i mycket allmänna ordalag utan tydliga 
kriterier som reglerar deras tillämpning1. Till följd av den långa mandatperioden (9 år med 
möjlighet till förlängning genom två tredjedels majoritet i parlamentet – avsnitt 66 i AOAC) 
tillsammans med NJO:s ordförandes omfattande behörigheter, krävs det dessutom en hög 
ansvarsskyldighetsnivå. I detta avseende måste ordföranden rapportera sin verksamhet till det 
nationella rättsliga rådet (NJC) var sjätte månad och varje år till parlamentet. Rapportering 
kan dock inte, även om det är viktigt för öppenheten, anses vara tillräckligt enligt fastställda 
system i medlemsstaterna. Dessutom har NJC som ett organ för representanter för själva 
rättsväsendet, som sköter tillsynen över NJO:s ordförande inte tillhandahållits faktisk 
befogenhet. Organet är sammansatt av valda domare som är föremål för NJO:s ordförandens 
administrativa åtgärder. NJO säkerställer de operativa villkoren för NJC och NJO:s 
ordförande närvarar vid NJC:s möten inom stängda dörrar. Samtidigt anser 
Venedigkommissionen inte NJO:s ordförande att vara ett organ för rättsligt självstyre.2

Dessutom är det inte tydligt utifrån kardinallagarnas lydelse om NJC:s yttranden eller 
rekommendationer är bindande för NJO:s ordförande och NJC:s roll ansågs av 
Venedigkommissionen som svag.3 De förfarandemässiga hindren för att avsätta NJO:s 
ordförande väcker dessutom ytterligare oro. NJO:s ordförande kan endast avsättas på otydligt 
definierade grunder som ”inte värdig att inneha denna position” av antingen republikens 
president eller NJC med stöd av två tredjedelars majoritet i parlamentet. På grundval av alla 
dessa aspekter drog Venedigkommissionen slutsatsen (punkt 26) att ”ingen av Europarådets 
medlemsstater lägger sådana omfattande befogenheter på en enskild person utan tillräcklig 
demokratisk ansvarsskyldighet” och att (punkt 36) NJO:s ordförande inte ”enbart är en stark 
domstolsförvaltare” men ”ingriper också ingående i det rättsliga beslutfattandet genom rätten 
att överföra mål till en annan domstol, utöva sitt inflytande på enskilda domare och på 

                                               
1 I dess uppgifter ingår minst 65 företrädesrättigheter, av vilka somliga handlar om domarnas oberoende och är 
ganska långtgående, såsom rätten att ta initiativ till lagstiftning om domstolarna, rätten att utse en annan domstol 
för att avkunna dom i ett mål inom rimlig tid, rätten att beordra dom i mål i brådskande ordning i påfallande
många fall som berör samhället eller är av tungt vägande allmänintresse, rätten att för republikens president 
lägga fram förslag om domares utnämnning eller avsättning, rätten att anta beslut om domarens förflyttning och 
omplacering till annan tjänst samt om domares långtidsförordnande, rätten att föreslå disciplinära förfaranden, 
rätten att ta initiativ till beviljandet av titlar, rätten att överföra domartjänster till annan domstol, rätten att ändra 
sökandes förslagsrum, rätten att utnämna ordförande för domstolar. För mer ingående uppgifter hänviss till 
punkterna 33–36 i Venedigkommissionens yttrande 663/2012.  
2 Se Venedigkommissionens yttrande 663/2012, punkt 51: ”… det faktum att endast domare som är berättigade 
till NJO:s ordförandepost gör inte det sistnämnda till ett organ för rättsligt självstyre… Då NJO:s ordförande 
väljs av parlamentet, dvs. en extern aktör ur ett rättsligt perspektiv, kan det inte anses vara ett organ för rättsligt 
självstyre”.
3 Därför har Venedigkommissionen, ibid., dragit slutsatsen (punkt 50) att NJC ”knappast har några väsentliga 
befogenheter och dess roll i förvaltningen av rättsväsendet kan anses obetydlig”.
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rättsväsendets interna struktur”. Venedigkommissionen uppmanar Ungern att öka 
ansvarsskyldigheten för NJO:s ordförande.1

Val och utnämning av domare

Utnämningsförfarandet för domare regleras av ALSRJ (avsnitt 3–30). Republikens president 
utnämner en av de kandidater som föreslås av NJO:s ordförande. En domarpanel frågar ut 
kandidaterna och rangordnar dem utifrån objektiva kriterier (yrkeskompetensprov och andra 
kriterier som avser akademisk erfarenhet och yrkeserfarenhet). Både rangordningen och 
ansökningarna skickas till NJO:s ordförande för bedömning. Samtidigt som utnämningen av 
en enskild person överensstämmer med EU-standarder ges NJO:s ordförande avsevärda 
oinskränkta befogenheter av ALSRJ. Vid tillhandahållande av rangordningen av kandidaterna 
som tagits fram av domarpanelen kan NJO:s ordförande efter eget omdöme besluta att inte 
följa den och föreslå att kandidaten i andra eller tredje förslagsrummet ska få tjänsten, 
varigenom ingen rättslig prövning planeras (avsnitt 18(3)).2 Därför är Venedigkommissionens 
slutsats att det nya systemet resulterar (punkt 61) ”i att garantin för ett objektivt urval av 
kandidater reduceras”. 

Tjänsteperiod för domare och oavsättlighet

Enligt rekommendation (2010)12 är ”säkerhet vad gäller tjänst och oavsättlighet 
nyckelaspekter för domares oberoende”.  Enligt ALSRJ tillsätts domare för en 
provanställningsperiod på 3 år för första gången (avsnitt 23(1)). En domare som tillsätts för en 
viss tid kan begära att bli heltidsanställd. I detta fall ska vederbörandes yrkesutövning 
utvärderas (avsnitt 24). Möjlighet till upprepade provanställningsperioder anges också (avsnitt 
25.4). Lagen fastställer inte en högsta gräns för sammanlagda provanställningsperioder eller 
särskilda skyddsåtgärder för beslut om fast anställning. Venedigkommissionen påpekade att 
provanställningsperioder i allmänhet är problematiska för rättsväsendets oberoende eftersom 
domare ”kan känna press att döma mål på ett speciellt sätt”, även om sådana används i vissa 
länder. Därför måste sådana system tillhandahålla objektiva kriterier med 
rättssäkerhetsgarantier och en tydlig begränsning av sammanlagda provanställningsperioder.3
                                               
1 Ungerska myndigheter angav i sitt dokument av den 14 mars 2011 med avseende på Venedigkommissionens 
yttrande följande lagstiftningslösningar: - överföring av flera befogenheter från NJO till NJC som t.ex. möjlighet 
att utfärda domar i brådskande mål, en strängare rapporteringsplikt med möjlighet till skriftliga frågor och svar,
endast möjlighet för förslag till ny lagstiftning inte en rättighet, avvikelser i kandidatrangordningen enligt villkor 
som fastställts av NJC och med NJC:s samtycke, samtycke från NJC i vissa fall när en domstolschef utses.
2 Se även Venedigkommissionens yttrande 663/2012, punkterna 54-61 som belyser systemets icke-
överensstämmelse med punkt 47 i rekommendation (2010)12 som kräver att ”en oberoende och behörig 
myndighet som till stor del utgörs av domare” som ”bör vara tillåten att göra rekommendationer eller utfärda 
yttranden som den relevanta tillsättningsmyndigheten följer i praktiken”.
3 Venedigkommissionen, yttrande 663/2012, styckena 66-68. De ungerska myndigheterna signalerade i sitt 
dokument den 14 mars 2011 följande rättsliga lösningar: en begränsning av provanställningen till två perioder 
(2 gånger 3 år).
Se även det gemensamma yttrandet av Venedigkommissionen och direktoratet för samarbete vid Europarådets 
generaldirektorat för mänskliga rättigheter och rättsliga frågor 550/2009 av den 16 mars 2010 om en 
femårsprovanställning i Ukraina (stycke 39) vad avser provanställningsperioder: ”Om provanställningsperioder 
anses vara oundgängliga ska de inte överstiga två år. En period på fem år kan inte anses vara acceptabelt. En 
sådan period skulle betyda att ett stort antal domare när som helst under denna period skulle vara osäkra om 
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Vad avser oavsättlighet anges i rekommendation (2010)12, punkt 52, följande: ”En domare 
bör inte utnämnas ytterligare en gång eller flyttas till ett annat domarämbete utan att denne 
samtycker, förutom i fall av disciplinåtgärder eller vid organisationsreformer av 
rättsväsendet”. Domstolens ordförande kan tillfälligt omplacera domare på grundval av 
allmännyttigt intresse utan deras samtycke under ett år, vart tredje år, och NJO:s ordförande 
kan begära tillfälligt förordnande (avsnitt 33). En domare som inte samtycker till sådan 
omplacering är automatiskt utesluten från domarvärvets utövande och vederbörandes 
anställning kommer att avslutas (avsnitt 94). Enligt Venedigkommissionen är ett sådant 
system ”för strängt” och det måste finnas ”tydliga och proportionella regler för sådana 
åtgärder samt en rätt att överklaga”.1

Fördelning av mål

För att garantera rättsväsendets oberoende ska ”fördelningen av mål inom en domstol följa 
objektiva förutbestämda kriterier” (rekommendation (2010)12) som på förhand fastställts i 
lag.  Även om AOAC fastställer särskilda kriterier för fördelning av mål (avsnitt 9) är 
undantagen därtill enligt Venedigkommissionen grundade på avsevärt otydliga kriterier och 
väcker därmed frågor om deras inverkan på rättsväsendets oberoende. NJO:s ordförande kan 
utse en annan domstol att befatta sig med målet i stället för den dittillsvarande domstolen, om 
detta är nödvändigt för att utfärda en dom i mål ”inom en rimlig tidsperiod” (avsnitt 76) utan 
att det finns tydliga objektiva kriterier.2

Pensionsålder 

ALSRJ och grundlagens övergångsbestämmelser anger att den övre åldersgränsen kommer att 
slås ihop med pensionsåldern (62 år) som resulterar i att domare i pensionsåldern tvingas gå i 
pension. Den plötsliga sänkningen av den övre åldersgränsen betyder att nästan tio procent av 
de ungerska domarna kommer att gå i pension inom en snar framtid.3 Venedigkommissionen 
tar i detta avseende upp problemet med retroaktiva effekter och oberoende på grund av det 
stora antalet domare som tvingas gå i pension.4 Samtidigt förbjuder EU-föreskrifter om 
likabehandling i arbetslivet som fastställs i direktiv 2000/78/EG diskriminering i arbetet på 
grund av ålder. Enligt EU-domstolens rättspraxis krävs en objektiv och proportionell 
motivering om en regering beslutar att sänka pensionsåldern för en grupp och inte för andra. 
Till följd av kommissionens formella underrättelse av den 17 januari föreslog Ungern en 
klausul som i enskilda fall tillåter höjning av pensionsåldern för domare till över 62 om 
domaren framgångsrikt genomgår en granskning av ”sin  yrkeskompetens och sitt 
hälsotillstånd” av NJC. Enligt kommissionen överensstämmer detta förslag inte med 

                                                                                                                                                  
deras framtid”.
1 Se Venedigkommissionen, yttrande 663/2012, stycke 79. De ungerska myndigheterna signalerade i sitt 
dokument den 14 mars 2011 följande rättsliga lösningar: en omplacering är endast möjlig om domarens jämna 
fördelningen av målbelastningen eller yrkesutveckling gör det nödvändigt.
2 Venedigkommissionen hänvisar till 9 fall där omplacering redan ägt rum. Se Venedigkommissionens yttrande 
663/2012, punkterna 86-94. De ungerska myndigheterna angav i sitt dokument av den 14 mars 2011 följande 
lagstiftningslösningar: NJC ska utfärda en rekommendation som ska efterlevas av NJO:s ordförande.
3 Venedigkommissionens yttrande 663/2012, punkterna 102-110.
4 De ungerska myndigheterna signalerade i sitt dokument den 14 mars 2011 följande rättsliga lösningar: ändring 
av övergångsbestämmelserna i samråd med Europeiska kommissionen.
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EU-lagstiftning eftersom sådana höjningar är godtyckliga, endast tillämpliga i enskilda fall 
och de tar inte bort kommissionens huvudsakliga farhågor: hur behandlingen av domare 
skiljer sig i jämförelse med andra yrken. Därmed anser kommissionen att Ungern inte lyckats 
tillhandahålla en objektiv motivering för att sänka den obligatoriska pensionsåldern för 
domare, åklagare och notarius publicus och beslutade den 7 mars 2012 att skickat ett 
motiverat yttrande – den andra fasen i EU:s överträdelseförfarande och hänvisade den 
25 april 2012 frågan vidare till EU-domstolen.

Författningsdomstol

Venedigkommissionen1 granskade även lag CLI från 2011 om författningsdomstolen i 
Ungern och påpekar bland annat följande aspekter: – Författningsdomstolens oberoende och 
domarnas ställning ska garanteras i grundlagen och inte enbart i lagen om 
författningsdomstolen. – Ytterligare rättssäkerhetsgarantier ska inrättas med avseende på 
uteslutandet av en ledamot från domstolen. – De två enskilda klagomålsförfarande ska 
förtydligas. – Ett undantag från kravet på att samtliga rättsmedel ska ha uttömts ska 
tillhandahållas i alla de fall där efterlevnad av denna regel kan orsaka en individ irreparabel 
skada. – Bestämmelser om rättshjälp saknas. – ”Kardinalaspekter” i ACC ska begränsas till 
grundläggande principer. – Begränsningen av författningsdomstolens kontrollbefogenheter i 
budgetfrågor ska avskaffas.

IV. Oberoende och opartiskhet, EU:s stadga om grundläggande rättigheter och 
principen om ömsesidigt erkännande

Tvivel om domares oberoende och opartiskhet grundat på systematiska brister i författningen 
och nationella lagar kan ha en avsevärd inverkan på det pågående samarbetet inom det 
allmänna området för frihet, säkerhet och rättvisa grundat på principen om ömsesidigt 
erkännande som inbegrips i artikel 81 FEUF (civilrättsliga frågor) och 82 FEUF 
(straffrättsliga frågor). I detta avseende är det nödvändigt att påpeka att EU redan har 
straffrättsliga befogenheter, i form av flera mycket omfattande instrument grundade på 
ömsesidigt erkännande, vilket betyder mer eller mindre automatiskt erkännande av rättsliga 
avgöranden i andra medlemsstater, avseende allt från förflyttning av misstänkta och dömda 
personer (europeisk arresteringsorder), övervakningsåtgärder till bevisinsamling (europeisk 
bevisinhämtningsorder och den föreslagna europeiska utredningsordern). Därför kan problem 
med domares oberoende och opartiskhet riskera hela den befintliga strukturen som bygger på 
ömsesidig tillit. Samtidigt kan gränsöverskridande frågor vid tillämpning av 
EU-lagstiftningen direkt föranleda tillämpning av artikel 47.2 i stadgan tillsammans med 
artikel 52.3 i stadgan om den harmoniserade förståelsen av rättigheter som även av garanteras 
av Europakonventionen. 

V. Ändringar av kardinallagar som berör rättsväsendet

Den 2 juli 2012 antog det ungerska parlamentet lagförslag nr T/6393 om ändring av lag CLXI 
från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning och lag CLXII från 2011 om 
ungerska domares rättsliga ställning och avlöning (nedan kallad den nya lagen). 

                                               
1 Venedigkommissionens yttrande 665/2012.
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Venedigkommissionen arbetar som bäst med att bedöma ändringsstadgandena. Kommissionen 
väntas avge sitt yttrande om saken i oktober 2012. En sammanfattning av den nya lagen ges 
nedan.

Omfördelning av befogenheter mellan ordföranden för NJO och NJC

För att begränsa befogenheterna för ordföranden för NJO och fastställa kriterier för dessa 
befogenheters utövande överförs genom den nya lagen en rad befogenheter på NJC, både i 
fråga om personalresurser och domstolarnas förvaltning. 

I fråga om tillsättandet av domartjänster har NJC fått ansvaret för att fastställa vilka principer 
som ska tillämpas av ordföranden för NJO när en sökande i andra eller tredje förslagsrummet 
utnämns till en ledig domartjänst. NJC har också fått rätten att uttala sitt samtycke vid 
bedömningen av ansökningar till domartjänster i sådana fall där ordföranden för NJO ändrat 
de sökandes förslagsrum. Likaså behövs NJC:s samtycke då domstolars ordförande utnämns, 
om majoriteten av tillsättningsnämnden inte ställt sig bakom den sökande som föreslagits för 
utnämningen. NJC ska årligen offentliggöra sin åsikt om den praxis som ordföranden för NJO 
och ordföranden för domstolsrådet följt vid utvärdering av sökande till tjänster som domare 
och domstolars ordförande1.

Bland de ytterligare nya befogenheter som NJC fått på personalresursernas område märks 
bland annat befogenheten att, utgående från en personlig intervju, preliminärt uttala sig om 
personer som uppförts på förslag till ordförande för NJO och ordförande för domstolsrådet 
samt möjligheten att, ifall domare avgår, tillämpa en kortare utlysningsperiod för tjänsten än tre 
månader och befria domaren från utövandet av sina ämbetsuppgifter under hela perioden eller en 
del av den2.

Inom den centrala förvaltningen av domstolarna har NCJ anförtrotts följande nya uppgifter: 
Att anta personaldomstolens arbetsordning och offentliggöra den på den centrala 
webbplatsen3, att i särskilt motiverade fall förelägga att fall som berör stora grupper i samhället 
eller är av synnerligen stort samhällsintresse ska avgöras i brådskande ordning4 och att fastställa 
vilka principer ordföranden för NJO ska följa då han eller hon förordnar en annan domstol att 
gå vidare med ett fall än den innevarande, om detta är nödvändigt för att fallet ska kunna 
avgöras inom rimlig tid5.

Ändringar för att ordföranden för NJO ska få ökad redovisningsskyldighet

Den nya lagen förkortar inte ämbetsperioden för ordföranden för NJO (9 år). Den avskaffar 
dock möjligheten att förlänga denna ämbetsperiod efter det att den löpt ut, om inte 
parlamentet väljer någon ny ordförande6. I händelse av förhinder eller om tjänsten är vakant 

                                               
1 Avsnitt 7.4 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
2 Den fullständiga förteckningen över NJC:s befogenheter inom området personalresurser har fastslagits i 
avsnitt 7.4 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
3 Avsnitt 7.2 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
4 Avsnitt 7.3 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
5 Avsnitt 7.3 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
6 Avsnitt 14 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
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ska ordföranden för NJO ersättas av den allmänna vice ordföranden för NJO. I frånvaro av 
dem som är bemyndigade att fungera som ersättare ska ordföranden för NJC utöva de 
ämbetsåligganden som kommer an på ordföranden för NJO1.

För att öka tillsynen över den verksamhet som utövas av ordföranden för NJO skärper den nya 
lagen vederbörandes rapporteringsskyldigheter samt skyldigheten att motivera sitt handlande. 
Den skyldighet som ordföranden för NJO har att årligen avlägga rapport för parlamentet har 
kompletterats med en skyldighet att en gång mellan varje årlig rapport också avlägga rapport 
för parlamentets utskott för domstolsväsendet2. Alla beslut som fattas av ordföranden för NJO 
som ett led i ämbetsutövningen ”ska i tillämpliga fall åtföljas av en motivering till beslutet”3. 

Ändringar avsedda att göra NCJ mera oberoende 

Den nya lagen ändrar visserligen inte sammansättningen av NCJ (som består uteslutande av 
domare), men föreskriver att följande personer, vid sidan om ordföranden för NJO samt 
justitieministern, ska ha rätt att delta i dess möten och bli hörda, nämligen riksåklagaren, 
ordföranden för Ungerns advokatsamfund, ordföranden för Ungerns kammare för offentliga 
notarier samt grupper inom det civila samhället och andra intressegrupper som inbjudits av 
ordföranden för NCJ. Numera får dock varken ordföranden för NJO eller andra personer med
rätt att bli hörda delta i möten som hålls inom stängda dörrar, om inte de bemyndigats till 
detta av NCJ4.

Enligt den nya lagen får NCJ också rätt att, med samtycke från ordföranden för NJO, upprätta 
sin egen särskilda budget inom ramen för NJO:s budget5. NJO ställer även i fortsättningen till 
förfogande de logistiska och tekniska verksamhetsvillkoren för NJC. 

Ändringar angående visstidsförordnanden för och omplaceringar av domare

Enligt den nya lagen går det inte längre att ha upprepade provanställningstider6, såsom fallet 
varit i avsnitt 25.4 i ALSRJ med dess stadganden om att en domare vid upprepade tillfällen 
ska utses på en fast tid av 3 år, om domaren vid bedömningen får utlåtandet: ”kan 
ifrågakomma för utnämning till tjänsten, fortsatt bedömning ett krav”. I sådana fall där en 
domare inte skött domarvärv i 18 månader (minimiperiod för att bedömning ska kunna göras) 
stadgar den nya lagen att förordnandet ska förlängas med tre år i stället för att det ska göras ett 
nytt visstidsförordnade (såsom fallet var innan ändringsföreskrifterna antogs). En domares 
förordnande kan upprepade gånger förlängas till dess vederbörande skött domarvärv i sammanlagt 
de 18 månader som utgör minimikravet för bedömning7. 

Vad gäller visstidsförordnanden är det fortfarande möjligt, enligt den nya lagen, att på 
tillfällig basis förordna en domare utan vederbörandes samtycke till annan tjänst, vilket får 

                                               
1 Avsnitt 6 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
2 Avsnitt 4.4 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
3 Avsnitt 5.1 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
4 Avsnitt 10 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
5 Avsnitt 8 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
6 Avsnitt 29.2 i ändringarna av lag CLXII från 2011 om ungerska domares rättsliga ställning och avlöning.
7 Avsnitt 18 i ändringarna av lag CLXII från 2011 om ungerska domares rättsliga ställning och avlöning.
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ske vart tredje år och för högst ett år i taget. Här stadgar den nya lagen att sådant 
visstidsförordnande kan komma i fråga för att jämna ut domstolarnas belastning beträffande 
antalet fall som de ska handlägga1 (tidigare hette det bara att så kunde ske ”av allmännyttigt 
intresse”).

Om verksamheten vid en domstol läggs ned eller om domstolens behörighet minskar på 
sådant sätt att det inte längre är möjligt för en domare att utöva sitt domarvärv ska, enligt den 
nya lagen, ordföranden för NJO erbjuda den berörda domaren tjänster vid domstolar i samma 
instans eller närmast lägre eller högre instans. Om det inte finns några tjänster att erbjuda eller 
om domaren inte väljer någon av de tjänster som erbjudits ska ordföranden för NJO 
omplacera vederbörande till en domstol i samma eller närmast lägre instans, med vederbörlig 
hänsyn tagen till domarens intressen2. Såsom det redogörs för i det följande får domare, i 
händelse av omplacering, inleda rättslig tvist om sitt tjänsteförhållande inför 
förvaltningsdomstol och arbetsdomstol.

Nya möjligheter till rättslig prövning av beslut som fattats av NJO:s orförande.

Den nya lagen ger domare generell rätt att hänvända sig till domstol angående beslut som 
ordföranden för NJO fattat vid utövandet av sina personaladministrativa uppgifter. Dessutom 
ger lagen domarna möjlighet att väcka talan om oförenlighet med statsförfattningen, med 
avseende på föreskrifter som utfärdats av ordföranden för NJO3. 

Den nya lagen medger dessutom rättslig prövning av hur ansökningar om domartjänster 
utfallit. En sökande får överklaga ett tillsättningsbeslut om den som fått tjänsten inte utnämnts 
i laga ordning eller om vederbörande inte uppfyller villkoren för ansökan till tjänsten. 
Överklagandet ska ställas till ordföranden för den domstol där tjänsten ska tillsättas, vilken i 
sin tur, via ordföranden för NJO, ska översända det till förvaltnings- och arbetsdomstolen med 
Budapest som domkrets, vilken ska ha exklusiv behörighet att pröva fallet4.

Enligt den nya lagen får berörda parter också begära rättslig prövning av beslut som fattats av 
ordföranden för NJO om att förordna annan domstol, för att fall ska kunna handläggas inom 
rimlig tid.  Överklaganden av sådana beslut ska behandlas av domstolsrådet. Ordföranden för 
NJO har rätt att enligt egen bedömning fatta beslut och domstolsrådet kan pröva besluten endast 
till den del ordföranden brutit mot gällande lag vid beslutsfattandet5. 

Om en domare omplaceras till annan domstol ifall en domstol upphör med sin verksamhet 
eller dess behörighet minskar, så att det inte längre är möjligt att utöva domarvärv där har 
enligt den nya lagen den omplacerade domaren rätt till rättslig prövning. Domare får, i 
händelse av omplacering, inleda rättslig tvist om sitt tjänsteförhållande inför 
förvaltningsdomstol och arbetsdomstol6.

                                               
1 Avsnitt 19 i ändringarna av lag CLXII från 2011 om ungerska domares rättsliga ställning och avlöning.
2 Avsnitt 20 i ändringarna av lag CLXII från 2011 om ungerska domares rättsliga ställning och avlöning.
3 Avsnitt 5.4 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
4 Avsnitt 17 i ändringarna av lag CLXII från 2011 om ungerska domares rättsliga ställning och avlöning.
5 Avsnitt 3.2 i ändringarna av lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning.
6 Avsnitt 20 i ändringarna av lag CLXII från 2011 om ungerska domares rättsliga ställning och avlöning.


