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I. Sissejuhatus
Käesolevas töödokumendis antakse ülevaade 18. aprillil 2011. aastal Ungaris vastu võetud ja 
1. jaanuaril 2012. aastal jõustunud põhiseadusest. Mitmeid selle sätteid kõrvutatakse ELi 
liikmesriikide ja Euroopa Nõukogu ühiste põhiväärtustega ning ka ELi aluslepingutes, 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi „harta”), Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsioonis ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu asjakohases 
kohtupraktikas sätestatud õiguspõhimõtetega. Arvesse on võetud ka Veneetsia komisjoni 17.–
18. juunil 2011. aastal1 vastu võetud arvamust Ungari uue põhiseaduse kohta ja Ungari 
valitsuse selleteemalist seisukohta, mis edastati 6. juulil 2011. aastal2.

II. Euroopa ühised väärtused
Euroopa ühiseid väärtusi saab määratleda kui ühist arusaama demokraatiast, õiguse 
aluspõhimõtetest, nagu õigusriik, ning põhiõigustest, millele rajaneb Euroopa 
integratsiooniprotsess. Selle ühise arusaama kesksed osad koosnevad rahvusvahelistest 
lepingutest ja ELi aluslepingutest, aga ka Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu 
kohtupraktikast. 
Kuigi esimesed aluslepingud ei sisaldanud selgesõnalisi sätteid põhiõiguste kohta, kinnitas 
Euroopa Kohus oma lahenditega juba varakult selliste üldpõhimõtete ja -väärtuste kogumi 
olemasolu, mis moodustasid ühise õiguskorra lahutamatu osa. 1970. aastate alguses avaldas 
Euroopa Kohus arvamust, et põhiõigused on lahutamatu osa üldistest õiguspõhimõtetest, mille 
järgimise tagab kohus. Kohus toetas nende olemasolu liikmesriikide ühistele põhiseaduslikele 
(Internationale Handelsgesellschaft3) ning rahvusvahelistele lepingutele, millega kõik 
liikmesriigid teevad koostööd või millele on alla kirjutanud (Nold4), sealhulgas Euroopa 
inimõiguste hartale. Seega ei esinda ELi üldpõhimõtted pelgalt poliitilisi kohustusi, vaid 
kujutavad endast õiguslikke parameetreid, millega hinnata ELi õiguskorda ja riikide 
õiguskordi.
1970. ja 1980. aastatel ei ole viidet demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste austamise 
aluspõhimõtetele kasutatud mitte üksnes kohtupraktikas, vaid seda on teinud ka 
institutsioonid. Oma Kopenhaageni deklaratsioonis demokraatia kohta deklareeris Euroopa 
Ülemkogu, et inimõiguste ja demokraatia austamine on „Euroopa Ühenduse liikmelisuse olulised 
elemendid” 5. Alates Maastrichti lepingu jõustumisest on aluslepingutes sätestatud ühised 
„vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi” 
õiguspõhimõtted6. Harta vastuvõtmine 2000. aastal aitas veelgi kaasa Euroopa ühiste väärtuste 
nähtavamaks muutmisele. Lissaboni lepinguga anti hartale samaväärne õigusjõud kui 
aluslepingutele (Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõige 1).
Pärast Lissaboni lepingu jõustumist sätestati Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 – millesse on 
kätketud Kopenhaageni kriteeriumid –, et „Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu 
inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa 
arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine”. Samuti lisatakse selles veel, et 
„need on liikmesriikide ühised väärtused”. Samuti koondatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 
                                               
1 Arvamus nr 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Kohtuasi 11/70 [1970] EKL 1161.
4 Kohtuasi 4/73 [1974] EKL 491.
5 Euroopa Ülemkogu deklaratsioon demokraatia kohta, Kopenhaagen, 8. aprill 1978, bülletään EÜ nr 3, 1978.
6 Euroopa Liidu lepingu toonane artikkel F.
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6 lõikesse 3 eespool mainitud kohtupraktika, sätestades et „Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga tagatud ja liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest 
tavadest tulenevad põhiõigused on liidu õiguse üldpõhimõtted”; 
Selle õigusstandardeid moodustava põhiväärtuste kogumi austamine kehtib nii piiriüleste kui 
ka üksnes riigisiseste olukordade kohta, mis tähendab, et avaliku võimu teostamisel ELi 
õigusruumis kohaldatakse seda alati.1 Peamiste põhiõiguste kaitset kohaldatakse olenemata 
ELi harta artikli 51 lõike 1 piirangust seoses olukordadega, kus kohaldatakse liidu õigust, 
kuna harta artikli 51 lõige 1 ei piira Euroopa Liidu lepingu artiklit 2.2 Sellist selgitust kinnitab 
ka Euroopa Kohus, osutades „reaalsele võimalusele kasutada põhilisi liidu kodaniku 
staatusega seotud õigusi” ka üksnes riigisisestes olukordades.3 Samuti kinnitab see mõistet 
„civis europaeus sum”, nagu deklareeris kohtujurist Jacobs kaks aastakümmet tagasi 
Konstantinidise kohtuasjas.4

Need ühised väärtused käivad käsikäes ELi pühendumusega mitmekesisusele, mis väljendub 
liidu kohustuses austada „liikmesriikide võrdsust aluslepingute ees ning nende rahvuslikku 
identiteeti”, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 2. Lepingute 
raamistikus on „rahvusliku identiteedi” ja „liikmesriikide erinevate õigussüsteemide ja -
traditsioonide” 5 austamine on olemuslikult seotud „lojaalse koostöö”6, „vastastikuse 
tunnustamise”7 ja seega ka vastastikuse usalduse põhimõtetega. See tähendab, et tuleb leida 
õige tasakaal rahvuslike identiteetide austamise ning ELi liikmesriigiks olemise mõjude, 
sealhulgas aluslepingutes, hartas, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis 
ning Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohases kohtupraktikas sätestatud 
ühiste põhiväärtuste austamise vahel. See arusaamine on möödapääsmatu tingimus, et tagada 
tõhus vastastikune tunnustamine ning riikide ametivõimude vaheline piiriülene koostöö, mis 
tugineks vastastikusel usaldusel, et austatakse samu põhiväärtusi, ning tänu millele luuakse 
tõeline ja toimiv Euroopa õiguspiirkond. Euroopa ühiste väärtuste vaieldamatut olemasolu ja 
tähtsust rõhutatakse ka spetsiaalse menetlusega, millega nähakse ette järelevalve nende 
põhiväärtuste austamise üle, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 7.
Seega on ELi liikmesriik oma riikliku põhiseaduse koostamisel seotud mitme 
standarditasandiga: 1) rahvusvahelised standardid, mis tulenevad rahvusvahelise kogukonna 
liikmeksolemisest (ÜRO harta sätted); 2) Euroopa Nõukogu liikmeksolemisest tulenevad 
standardid (vastavus Euroopa inimõiguste konventsiooni nõuetele ning eeskätt seoses 
surmanuhtluse keelustamisega vastavalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni protokollidele 6 ja 13); 3) ELi liikmesriigiks olemisest tulenevad standardid, 
kui ELi õiguse kohaldamisel järgitakse ELi hartat ning austatakse avaliku võimu teostamisel 
üldiselt põhiväärtuste kogumit, nagu on väljendatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, 
olenemata piiriülese olukorra esinemisest või ELi õiguse kohaldamisest.

III. Aluspõhimõtete ja institutsioonilise korralduse reguleerituse tase

                                               
1 Vt ka von Bogdandy ja teised, Reverse solange – Protecting the essence of fundamental rights against EU 
Member States, Common Market Law Review 49, 2012, lk. 489–519.
2 Millega Euroopa Kohus tõlgendab ELi õigusaktide kohaldamist laiemas tähenduses – vt nt kohtuasja C-260/89, 
EKL.
3 Vt sellega seoses kohtuasja C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Kohtuasi C-168/91.
5 Vt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 67.
6 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõige 3.
7 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 81 ja 82.
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Uus konstitutsioon, mis esindab Ungari põhiseadust, jõustus 1. jaanuaril 2012. aastal. 
Põhiõiguse projekti koostasid erakonna FIDESZ/KDNP valitud esindajad ning seda tutvustati 
Ungari parlamendis 14. märtsil 2011. Ungari parlament võttis selle vastu kuu aega hiljem, 
täpsemalt 18. aprillil 2011. aastal. Nagu Veneetsia komisjon tähelepanu juhtis,1 mõjutasid uue 
põhiseaduse koostamist, arutamist ja vastuvõtmist lühikesed tähtajad ning piiratud võimalused 
pidada sisulist dialoogi kõigi poliitiliste jõudude ja kodanikuühiskonna vahel. Arvestades, et 
põhiseadusega nähakse ette ühiskonna üldtunnustatud õiguslik ja institutsiooniline korraldus, 
tekitas põhiseaduse ettevalmistamise ja vastuvõtmise protsess Ungaris muret läbipaistvuse, 
avatuse ja kaasavuse puudumise tõttu.2

Lisaks kehtestatakse uue konstitutsiooniga olulisemate sektorite üldraamistik, mis on aga 
üldsõnaline ja millega enamik olulisemaid küsimusi jäetakse kardinaalsetele õigusaktidele. 
Ungari konstitutsioonis viidatakse sellega seoses üle 50 korra kardinaalsetele õigusaktidele, 
millega reguleeritakse olulisi sotsiaalseid küsimusi ja institutsioonilist korda, nagu 
kohtusüsteem (artikli 25 lõige 7), perepoliitika (artikkel L), rahvuste õigused (XXIX artikli 
lõige 3), ministeeriumide ja muude avaliku halduse organite määramine (artikli 17 lõige 4) 
jne. Kardinaalsete seaduste vastuvõtmiseks ja muutmiseks nõutav toetus on kahe kolmandiku 
parlamendiliikmete kvalifitseeritud häälteenamus.
Kardinaalsete seaduste kasutamine aluspõhimõtete reguleerimisel tekitab õiguslikke küsimusi 
kahel peamisel põhjusel. Esiteks – kui konstitutsiooni sõnastus ei ole selge, tuleb sellised 
õigusaktid koostada äärmiselt hoolikalt, et kindlustada põhitagatised (nt kohtuvõimu 
sõltumatus). Teiseks võib kardinaalsete seaduste liiga laialdane kasutamine piirata mõju, mis 
uuel seadusandjal võib pärast valimisi olla3. Sellega seoses selgitatakse Euroopa inimõiguste 
konventsiooni protokolli 1 artiklis 3, et valimistega peaks tagama „rahva vaba tahteavalduse 
seadusandja valimisel”. Siit järeldub, et parlamendid peavad suutma paindlikult reageerida 
uutele ühiskondlikele probleemidele. Seetõttu soovitas Veneetsia komisjon piirata 
kardinaalsete seaduste reguleerimisala valdkondadega, kus kahekolmandikulise 
häälteenamuse nõue on piisavalt põhjendatud.4

IV. Põhiõigused ja -vabadused
Põhiseaduse peatükiga „Vabadus ja vastutus” (artiklid I-XXXI) reguleeritakse põhiõigusi ja -
vabadusi. I artikli lõike 3 esimene lause kõlab järgmiselt: „3) Põhiõigusi ja kohustusi 
puudutavad eeskirjad määratakse kindlaks spetsiaalsete õigusaktidega”. Nende spetsiaalsete 
õigusaktide reguleerimisala ega sisu kohta suuniseid ei anta. Konstitutsiooni sätete 
ebamäärasus mitme põhiõiguse puhul ja viide spetsiaalsetele õigusaktidele tekitab küsimusi 
põhiõiguste kaitsetaseme kohta, aga ka vastavuse kohta rahvusvahelistele inimõigustealastele 
õigusaktidele.

                                               
1 CDL-AD(2011)001, Veneetsia komisjoni arvamus kolme Ungari uue põhiseaduse koostamise protsessis 
esilekerkinud õigusküsimuse kohta, 28. märts 2011, lõiked 16–19.
2 Selle punkti asjus vt CDL-AD(2011)016, Veneetsia komisjoni arvamus Ungari uue konstitutsiooni kohta, 20. 
juuni 2011, lõige 11.
3 Vt Veneetsia komisjoni arvamus, lõige 24. 
4 Veneetsia komisjoni arvamus, lõige 27. Vt ka CDL (2011)058, Ungari valitsuse seisukoht Ungari uut 
konstitutsiooni puudutava arvamuse asjus, lk 2: „On küll tõsi, et uus konstitutsioon sisaldab 50 viidet 
kardinaalsetele seadustele, aga kardinaalsete seadustega (mis võetakse vastu kahekolmandikulise 
häälteenamusega) tegelikult reguleeritavate valdkondade arvu on uues konstitutsioonis vähendatud 28-lt 26-le. 
Selle tulemusel on kardinaalsete seaduste reguleerimisala kitsendatud.”



DT\906320ET.doc 5/7 PE492.609v01-00

ET

Need märkused kehtivad näiteks ajakirjandusvabadust puudutavate põhiseaduse sätete kohta1, 
mis ei ole sõnastatud üksikisiku õigusena, vaid riigi kohustusena.2 Lisaks on 
ajakirjandusvabaduse üksikasjalike eeskirjade reguleerimine ja selle järele valvamine 
selgesõnaliselt jäetud kardinaalsele seadusele ilma mis tahes suunisteta sellise õigusakti 
eesmärkide, sisu ja piirangute kohta3. Veneetsia komisjon soovitas selgitada, et 
konstitutsioonilised tagatised hõlmavad üksikisiku õigusi4.

Samuti tekitab muret konstitutsiooni XXIX artiklis sätestatud rahvus- ja etniliste vähemuste 
kaitstuse tase, kuna selles ei viidata riigipoolsele selgesõnalisele kohustusele5, eluaegse 
vangistuse lubamine armuandmisvõimaluseta tahtlike ja vägivaldsete kuritegude korral6 (IV 
artikkel) ja asjaolu, et konstitutsioonis ei mainita selgesõnaliselt surmanuhtluse kaotamist7. 
Surmanuhtluse keelustamine on selgesõnaliselt sätestatud nii ELi põhiõiguste hartas kui ka 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollides 6 ja 13.

                                               
1 Vt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 10 ja ELi põhiõiguste harta artiklit 11.
2 Põhiseaduse IX artikkel. „1) Igaühel on õigus avaldada oma arvamust. 2) Ungari tunnustab ja kaitseb 
ajakirjanduse vabadust ja mitmekesisust ning kindlustab demokraatliku avaliku arvamuse kujundamiseks 
vajaliku informatsiooni vaba levitamise tingimused. 3) Üksikasjalikud ajakirjandusvabaduse eeskirjad ning 
ajakirjandusteenuseid, ajakirjandusväljaandeid ja infokommunikatsiooniturgu jälgiva asutuse põhikirja sätestab 
kardinaalne seadus.”
3 Vt Ungari valitsuse seisukohta, lk 6: „Konstitutsioonis – selle IX artiklis – deklareeritakse, et igaühel on õigus 
avaldada arvamust. Selline väljendusvabaduse sõnastus on täielikult kooskõlas Euroopa inimõiguste 
konventsiooni vastava artikliga (X artikkel). Samal ajal kohustatakse riiki IX artikliga tunnustama ja kaitsma 
ajakirjanduse vabadust ja mitmekesisust ning kindlustama demokraatliku avaliku arvamuse kujundamiseks 
vajaliku informatsiooni vaba levitamise tingimused... Ka Euroopa inimõiguste konventsioonis ei ole selgelt 
sõnastatud üksikisiku ajakirjandusvabadust – selle õiguse peab tuletama eraisiku õigusest 
väljendusvabadusele.”
4 Vt Veneetsia komisjoni arvamust, lõige 74.
5 Vt Veneetsia komisjoni arvamust, lõige 82. Vt ka Ungari valitsuse seisukohta, lk 7: „XXIX artikkel, mida tuleb 
lugeda koos vastavate preambuli sätetega, hõlmab riigi ulatuslikku kohustust kaitsta oma rahvusi. Preambulis 
sätestatakse, et meiega koos elavad rahvused moodustavad osa Ungari poliitilisest kogukonnast ning on riigi
lahutamatu osa ja et Ungari rahva liikmed kohustuvad kaitsma ja kindlustama Ungaris elavate rahvuste keeli ja 
kultuure... Ungaris elavate rahvuste õiguste põhikirja üksikasjalik määratlus ning nende kohalike ja riiklike 
omavalitsuste valimiste põhikiri delegeeritakse kardinaalsele seadusele.” Vt ka Veneetsia komisjoni arvamust 
671/2012 rahvuste õiguste seaduse kohta, lõiked 13–20.
6 Nagu öeldud Veneetsia komisjoni arvamuses, lõige 69: „…on Ungari põhiseaduse artikkel IV vastuolus 
inimõiguste Euroopa standarditega, kui artiklist loetakse välja, et puudub võimalus eluaegset vangistust de facto
või de jure vähendada.” Vt Ungari valitsuse seisukohta, lk 6: „Mis puutub eluaegsesse vangistusse 
ennetähtaegse vabanemise võimaluseta, siis see lisati konstitutsiooni Ungari valijate selgel soovil, mida 
väljendati riiklikes konsultatsioonides uue konstitutsiooni üle. Konstitutsioon sisaldab üksnes ranget piirangut 
selle kasutamisele: nii raske karistuse saab mõista üksnes tahtlike ja vägivaldsete kuritegude toimepanemise 
eest. President võib igale süüdimõistetud isikule armu anda.” Kuigi eluaegse vanglakaristuse mõistmine 
täiskasvanud õiguserikkujale ei ole artikliga 3 iseenesest keelatud ega sellega vastuolus, on Euroopa Inimõiguste 
Kohus avaldanud arvamust, et täiskasvanule eluaegse vangistuse mõistmine selle vähendamise võimaluseta võib 
artikli 3 kohaselt kujutada endast probleemi (vt muu hulgas Nivette vs. France, nr 44190/98, ECHR 2001-VII, 
Stanford vs. Ühendkuningriik, nr 73299/01, 12. detsember 2002; ja Kafkaris vs. Cyprus, nr 21906/04, 12. 
veebruar 2008).
7 Kuigi Ungari on ratifitseerinud nii Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli 6 kui 
ka protokolli 13. Vt Veneetsia komisjoni arvamust, 20, lõige 68. Vt ka Ungari valitsuse seisukohta, lk 6: „Kuigi 
konstitutsioonis puudub konkreetne viide surmanuhtluse kaotamisele, deklareeris konstitutsioonikohus juba 
1990. aastal,...et see karistusviis on põhiseadusega vastuolus... Konstitutsioonis ei ole õiguslikku nõuet 
selgesõnaliselt deklareerida surmanuhtluse kaotamist, kuna Ungari õigussüsteemis ei ole põhiseaduslikku viisi 
rakendada surmanuhtlust.” Seoses surmanuhtluse kaotamise olulisusega vt ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 
Assamblee 2006. aasta soovitust 1760 ja resolutsiooni 1560, mille kohaselt kujutab selgesõnaline riiklik viide 
surmanuhtluse kaotamisele endast olulist osa selle kasutamise vastu võitlemisel.
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Nagu Veneetsia komisjon rõhutas, „sisaldavad põhiseadused sätteid, millega reguleeritakse 
riigi toimimise ja üksikisiku põhiõiguste kaitse kõige tähtsamaid küsimusi. Seepärast on 
hädavajalik, et nende küsimustega seotud kõige olulisemad tagatised määratletakse 
põhiseaduse tekstis, mitte madalama astme normides”1. Sellega seoses on kriitilise 
tähtsusega, et põhiõigusi ja -vabadusi käsitlevaid põhiseaduse sätteid tõlgendataks siduvatele 
Euroopa standardite kohaselt, eeskätt Euroopa inimõiguste konventsiooni ja harta ning 
seonduva kohtupraktika kohaselt. 

V. Võimude lahusus
Võimude lahususe põhimõttele ning kontrolli- ja tasakaalumehhanismile tuginev 
demokraatlik institutsiooniline raamistik on oluline tingimus ELi-sisesele vastastikusele 
usaldusele ning vastastikuse tunnustamise kui õigusalase koostöö põhiprintsiibi 
kohaldamiseks tsiviil- ja kriminaalasjades (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 81 ja 
82). Seetõttu tekitavad probleeme Ungari konstitutsiooni sätted, millega piiratakse parlamendi 
ja konstitutsioonikohtu võimu teatud valdkondades, kuna need võivad vastastikusele 
usaldusele halvasti mõjuda. 
Parlamendi volitusi on piiratud eelarveküsimuste valdkonnas, kuna äsja asutatud 
mitteparlamentaarsel eelarvenõukogul näib riigieelarve üle olevat vetoõigus.2 Eelarve 
vastuvõtmine on tavajuhul parlamendi põhipädevus ja ainuprivileeg ning see võimaldab 
rakendada poliitilist programmi. Nagu Veneetsia komisjon meenutab, võib otsusetegemise 
sõltuvusse seadmine teise asutuse nõusolekust, pealegi sellise asutuse, mille demokraatlik 
legitiimsus on piiratud, mõjutada halvasti eelarveotsuste demokraatlikku legitiimsust.3
Vastavalt põhiseaduse artiklile 23 võib parlament luua sõltumatuid reguleerivaid asutusi, mis 
teostaksid ja täidaksid kardinaalsete seaduste abil teatud täitevvõimu ülesandeid ja pädevusi –
see aga võib viia parlamendi volituste piiramiseni, nagu Veneetsia komisjon on osutanud4.

Samal ajal on Veneetsia komisjon tõstnud esile kohtuvõimu käsitleva kahe kardinaalse 
seadusega5 seonduvaid mitmeid probleeme, mis puudutavad ülemkohtu esimehe (riikliku 
kohtuteenistuse esimehe) ulatuslikku rolli ja tema suhet riikliku justiitsnõukoguga ning ka 
katseaegu ja kohtunike üleviimist ning kohtuasjade määramist.6 Need probleemid on otseselt 
seotud kohtuvõimu sõltumatuse ja erapooletuse olulise küsimusega. Ungari parlament on 
teinud mõningaid muudatusi, mis leevendavad tekkinud probleeme, kuigi tundub siiski, et 
katseaja pikkus võib olla koguni 6 aastat.7 Samal ajal väljendas Veneetsia komisjon muret 
prokuratuuri liiga kaugeleulatuvate volituste üle, nagu äriettevõtjate kohustus esitada 
prokuröri nõudmisel dokumente, volitused siseneda eravaldustesse, kaugeleulatuv 
                                               
1 Vt Veneetsia komisjoni arvamust, lõige 148.
2 Põhiseaduse artikli 44 lõige 3: „Riigieelarve võetakse vastu eelarvenõukogu eelneval nõusolekul, et täit artikli 
36 lõigetes 4-5 sätestatud nõudeid.”
3 Vt Veneetsia komisjoni arvamust, lõige 129.
4 Vt Veneetsia komisjoni arvamust, lõige 90. Vt ka Ungari valitsuse seisukohta, lk 8: „Sellised sõltumatud 
asutused peavad andma parlamendile kord aastas aru ning selle tulemusena on nende tegevus, st delegeeritud 
volituste teostamine seadusandja nõuetekohase kontrolli all. Lisaks sätestatakse artiklis 23 selgesõnaliselt, et 
sõltumatute reguleerivate asutuste juhtide väljaantud eeskirjad ei tohi olla vastuolus ühegi kõrgema taseme 
õigusnormiga, sealhulgas parlamendi seadustega.”
5 2011. aasta CLXI seadus ja 2011. aasta CLXII seadus ning nende vastuvõetud muudatus (ettepanek nr T/6393).
6 Vt arvamust 663/2012 kohtuvõimu kohta ning ka Ungari valitsuse vastust ja hiljutisi seadusandlikke 
muudatusi.
7 Vt kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni töödokumenti 1 põhiõiguste olukorra kohta: Ungari 
standardid ja tavad (vastavalt Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsioonile) – kohtunike 
sõltumatus, 26. juuni 2012, lk 3, sealhulgas Ungari valitsuse saadetud märkused. 
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järelevalveroll haldusmenetlustes, prokuratuurinõukogu puudumine jne.1

Konstitutsioonikohtu asjus piiratakse uue konstitutsiooni artikli 37 lõikes 4 selle volitusi 
kontrollida riigieelarvet puudutavate õigusaktide vastavust põhiseadusele ja selle rakendamist 
selgesõnaliselt loetletud valdkondadega („kui rikutakse õigust elule ja inimväärikusele, õigust 
isikuandmete kaitsele, mõtte-, usu- ja südametunnistusevabadust ning Ungari 
kodakondsusega seotud õiguste puhul [...]”), jättes seega muude põhiõiguste rikkumised 
karistuseta. Nagu Veneetsia komisjon tungivalt soovitas, peaks kohtul olema õigus hinnata 
kõigi õigusaktide vastavust põhiseadusega tagatud inimõigustele, eeskätt 
diskrimineerimiskeelule (Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 
14; harta artikkel 21) ja õigusele, et kelleltki ei või tema omandit põhjuseta võtta (Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 1 artikkel 1, harta artikkel 
17).2 Konstitutsiooniga kohustatakse konstitutsioonikohut asutama „tasakaalustatud, 
läbipaistva ja jätkusuutliku eelarvehalduse põhimõtet”.3 See näib põhiõiguste võimalike 
rikkumisjuhtude korral andvat eelarvehaldusele huvide kaalumisel eelise. Veneetsia komisjon 
väitis, et kuigi normide tõlgendamisel ja kohaldamisel saab võtta arvesse finantskaalutlusi, ei 
või need ületada põhiseaduslikke tagatisi.4

Küsimused, mida ülalpool mitmete tõsiste valdkondade puhul tõstatati, näiteks 
konstitutsioonikohtu pädevuse vähendamine maksualaste õigusaktide valdkonnas, parlamendi 
volituste piiramine seoses eelarveküsimustega koos eelarvenõukogu määrava rolliga selles 
vallas5, kohtusüsteemi ja prokuratuuriteenistust puudutavad sätted tekitavad muret, et need 
mõjutavad halvasti demokraatliku riigi kontrolli- ja tasakaalumehhanismi korrektset 
toimimist.

                                               
1 Vt arvamust 668/2012 prokuratuuriteenistuse kohta ja ka Ungari valitsuse märkusi arvamuse projekti kohta.
2 Veneetsia komisjoni arvamus, lõige 127.
3 Artikkel N, lõige 3.
4 Vt Veneetsia komisjoni arvamus, lõige 51. Vt ka Ungari valitsuse seisukohta, lk 4: „Uue põhiseaduse sätet, et 
„oma ülesannete täitmisel on konstitutsioonikohus, kohtud, kohalikud omavalitsused kohustatud austama 
tasakaalustatud, läbipaistva ja jätkusuutliku eelarve haldamise põhimõtet”, kohaldatakse rangelt nende kui 
avalike asutuste haldusjuhtimisele ning seda ei saa mõista kui tõlgendamise põhimõtet, mida kohaldatakse nende 
sisuliste ülesannete täitmisega seoses (konstitutsioonikohtu puhul: põhiseadusele vastavuse kontrollimise 
ülesandega seoses).”
5 Vt Ungari valitsuse seisukohta, lk 9: „Konstitutsioonikohtu pädevusi, menetlusi, korraldust ja toimimist 
reguleeritakse üksikasjalikult kardinaalse seadusega, milles selgitatakse täpsemalt Veneetsia komisjoni 
tõstatatud küsimusi. Kahekolmandikulise häälteenamuse nõude kasutuselevõtmine selliste seaduste 
vastuvõtmisel, millega reguleeritakse küsimusi nagu sotsiaal- ja maksupoliitika, ning eelarvenõukogu loomine 
tõendavad kindlat kava stabiliseerida riigi rahandust. Stabiilne riigi rahandus ning ettearvatav maksu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteem on moodsa jätkusuutliku riigi majanduse nurgakivid.”


