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I. Johdanto
Tässä työasiakirjassa annetaan yleiskuva Unkarin perustuslaista, joka hyväksyttiin 
18. huhtikuuta 2011 ja joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2012. Eräitä sen säännöksiä 
tarkastellaan suhteessa EU:n jäsenvaltioiden ja Eurooppa-neuvoston yhteisiin perusarvoihin 
sekä suhteessa oikeudellisiin periaatteisiin, jotka on kirjattu EU:n perussopimuksiin, 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan, Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevaan 
oikeuskäytäntöön. Venetsian komission 17.–18. kesäkuuta 2011 hyväksymä lausunto Unkarin 
uudesta perustuslaista1 ja Unkarin hallituksen 6. heinäkuuta 2011 siihen toimittama 
kannanotto2 otetaan tässä työasiakirjassa huomioon.

II. Yhteiset eurooppalaiset arvot
Yhteiset eurooppalaiset arvot voidaan määritellä yhteiseksi käsitykseksi demokratiasta, 
oikeusvaltioperiaatteen kaltaisista keskeisistä oikeudellisista periaatteista sekä 
perusoikeuksista, joihin Euroopan yhdentymisprosessi pohjautuu. Kansainväliset sopimukset, 
EU:n perussopimukset sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännöt muodostavat tämän yhteisen käsityksen keskeiset osat. 

Vaikka ensimmäisissä perussopimuksissa ei ollut nimenomaista perusoikeuksia koskevaa 
säännöstä, Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti jo varhaisessa vaiheessa 
oikeuskäytännössään, että on olemassa joukko yleisiä periaatteita ja arvoja, jotka muodostavat 
kiinteän osan yhteistä oikeusjärjestystä. Euroopan unionin tuomioistuin totesi 1970-luvun 
alussa, että perusoikeudet ovat olennainen osa yleisiä oikeudellisia periaatteita, joiden 
noudattamisen tuomioistuin varmistaa. Se perusteli niiden olemassaoloa jäsenvaltioiden 
yhteisillä valtiosääntöoikeudellisilla perinteillä (Internationale Handelsgesellschaft3) ja 
kansainvälisillä sopimuksilla, Euroopan ihmisoikeussopimus mukaan lukien, joiden 
tekemiseen jäsenvaltiot ovat osallistuneet tai joihin ne ovat liittyneet (Nold4). Näin ollen EU:n 
yleiset periaatteet eivät ole vain poliittisia sitoumuksia, vaan myös oikeudellisia muuttujia, 
joiden perusteella arvioidaan EU:n ja jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiä.
1970- ja 1980-luvuilla demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen 
perusperiaatteisiin vedottiin paitsi oikeuskäytännössä myös unionin toimielimissä. 
Kööpenhaminassa antamassaan demokratiaa koskevassa julistuksessa Eurooppa-neuvosto totesi, 
että ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittaminen ovat Euroopan yhteisöjen jäsenyyden 
oleellisia osatekijöitä5. Maastrichtin sopimuksen voimaantulosta lähtien "vapauden, 
kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion" 
yhteiset oikeudelliset periaatteet on kirjattu perussopimuksiin6. Perusoikeuskirjan 
hyväksyminen vuonna 2000 lisäsi yhteisten eurooppalaisten arvojen näkyvyyttä entisestään. 
Lissabonin sopimuksessa perusoikeuskirjalle annettiin sama oikeudellinen arvo kuin 
perussopimuksille (SEU-sopimuksen 6 artiklan 1 kohta).
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan SEU-sopimuksen 2 artiklassa, johon on kirjattu 

                                               
1 Lausunto nro 621/2011 – CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Asia 11/70, [1970] Kok., s. 1161.
4 Asia 4/73, [1974] Kok., s. 491.
5 Eurooppa-neuvoston demokratiaa koskeva julistus, Kööpenhamina, 8. huhtikuuta 1978, EY:n tiedote nro 3, 
1978.
6 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen F artikla.
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Kööpenhaminan kriteerit, todetaan, että "unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina". Lisäksi artiklan 
mukaan "nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja". SEU-sopimuksen 6 artiklan 3 kohdassa 
myös vakiinnutetaan edellä mainittu oikeuskäytäntö määräämällä, että "ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa taatut ja 
jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet ovat yleisinä 
periaatteina osa unionin oikeutta". 

Näiden oikeusnormeja muodostavien perusarvojen kunnioittaminen koskee sekä rajat ylittäviä 
ja pelkästään valtioiden sisäisiä tilanteita, mikä tarkoittaa sitä, että sitä sovelletaan kaikkiin 
viranomaistoimiin EU:n oikeusalueella.1 Keskeisten perusoikeuksien suojelua sovelletaan 
huolimatta EU:n perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdan rajoituksesta, joka koskee tilanteita, 
joissa sovelletaan unionin oikeutta, sillä perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdan rajoitus ei 
koske SEU-sopimuksen 2 artiklaa.2 Euroopan unionin tuomioistuin vahvistaa tämän päättelyn 
viittaamalla "unionin kansalaisen asemaan liittyvien oikeuksien tosiasialliseen käyttämiseen"
myös puhtaasti valtion sisäisessä tilanteessa.3 Tämä vahvistaa myös niin sanotun "civis 
europaeus sum" -periaatteen, jonka julkisasiamies Jacobs esitti kaksi vuosikymmentä sitten 
asiassa Konstantinidis.+4

Nämä yhteiset arvot liittyvät olennaisesti EU:n sitoutumiseen moninaisuuteen, joka ilmenee 
unionin velvollisuutena kunnioittaa "jäsenvaltioiden tasa-arvoa perussopimuksia 
sovellettaessa sekä niiden kansallista identiteettiä", kuten SEU-sopimuksen 4 artiklan 
2 kohdassa määrätään. Perussopimusten puitteissa "kansallisten identiteettien" ja 
"jäsenvaltioiden erilaisten oikeusjärjestelmien ja -perinteiden"5 kunnioittaminen liittyy 
olennaisesti "vilpittömän yhteistyön"6, "vastavuoroisen tunnustamisen"7 ja siten "keskinäisen 
luottamuksen" periaatteisiin. Tämä merkitsee sitä, että on luotava asianmukainen tasapaino 
kansallisten identiteettien kunnioittamisen ja EU:n jäsenvaltiona olemisen seurausten välille. 
Näihin seurauksiin sisältyy perussopimuksiin, perusoikeuskirjaan, Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön kirjattujen yhteisten perusarvojen 
kunnioittaminen. Tällainen ymmärrys on välttämätön edellytys, jotta voidaan varmistaa 
tehokas vastavuoroinen tunnustaminen ja kansallisten viranomaisten välinen rajatylittävä 
yhteistyö, joka rakentuu keskinäiselle luottamukselle siitä, että kaikki kunnioittavat samoja 
perusarvoja, ja siten luoda todellinen ja toimiva Euroopan oikeusalue. Yhteisten 
eurooppalaisten arvojen suurta merkitystä korostaa entisestään näiden perusarvojen poliittista 
seurantaa koskeva erityismenettely, josta säädetään SEU-sopimuksen 7 artiklassa.
Kun jokin EU:n jäsenvaltio laatii perustuslakiaan, sitä sitovat useat eritasoiset normit: (1) 
kansainväliset normit, jotka johtuvat kansainväliseen yhteisöön kuulumisesta (YK:n 
peruskirjan määräykset); (2) Eurooppa-neuvoston jäsenyydestä seuraavat normit (Euroopan 

                                               
1 Ks. myös A. von Bogdandy ja muut: Reverse solange – Protecting the essence of fundamental rights against 
EU Member States, Common Market Law Review 49, 2012, s. 489–519.
2 Euroopan unionin tuomioistuin tulkitsee EU:n oikeuden soveltamisen laajasti – ks. esimerkiksi asia C-260/89, 
ERT.
3 Ks. tässä yhteydessä asia C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Asia C-168/91.
5 Ks. SEUT-sopimuksen 67 artikla.
6 SEUT-sopimuksen 4 artiklan 3 kohta.
7 SEUT-sopimuksen 81 ja 82 artikla.
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ihmisoikeussopimuksen vaatimusten noudattaminen erityisesti kuolemanrangaistuksen 
kieltämisen suhteen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 pöytäkirjan mukaisesti); (3) 
EU:n jäsenvaltion asemasta johtuvat vaatimukset noudattaa EU:n perusoikeuskirjaa unionin 
oikeutta sovellettaessa sekä kunnioittaa yleisesti SEU-sopimuksen 2 artiklassa ilmaistuja 
perusarvoja oikeudellista toimivaltaa käytettäessä riippumatta siitä, onko tilanne rajatylittävä 
tai sovelletaanko unionin oikeutta.

III. Perusperiaatteiden sääntelyn aste ja institutionaaliset rakenteet
Unkarin uusi perustuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2012. FIDESZ/KDNP:n vaaleilla 
valitut edustajat laativat perustuslakiluonnoksen ja esittelivät sen Unkarin parlamentille 
14. maaliskuuta 2011. Unkarin parlamentti hyväksyi sen noin kuukautta myöhemmin 
18. huhtikuuta 2011. Kuten Venetsian komissio on huomauttanut1, uuden perustuslain 
laatimis-, käsittely- ja hyväksymismenettely kärsi tiukoista aikarajoista ja rajoitetusta 
mahdollisuudesta keskustella lakiluonnoksesta kaikkien poliittisten voimien kesken ja 
kansalaisyhteiskunnassa. Kun otetaan huomioon, että perustuslaki muodostaa yhteiskunnan 
yleisesti hyväksytyn oikeudellisen ja institutionaalisen järjestyksen, Unkarin perustuslain 
valmistelu- ja hyväksymisprosessin avoimuuden ja osallistavuuden puute on herättänyt 
huolta.2

Lisäksi uudella perustuslailla luodaan keskeisiä aloja koskevat yleiset puitteet käyttäen 
ylimalkaista kieltä ja jättäen useimmat tärkeät kysymykset päälakien säänneltäväksi. Unkarin 
perustuslaissa on yli 50 viittausta päälakeihin, joilla säännellään tärkeitä yhteiskunnallisia 
asioita ja institutionaalisia rakenteita, kuten tuomioistuimia (25 pykälän 7 momentti), 
perhepolitiikkaa (L pykälä), kansallisuuksien oikeuksia (XXIX pykälän 3 momentti), 
ministeriöiden ja muiden julkishallinnon elinten määrittelyä (17 pykälän 4 momentti) ja niin 
edelleen. Päälakien hyväksyminen ja muuttaminen edellyttää parlamentin jäsenten kahden 
kolmasosan määräenemmistöä. 
Päälakien käyttäminen perusperiaatteiden sääntelyyn herättää oikeudellisia kysymyksiä 
lähinnä kahdesta syystä. Ensinnäkin, kun perustuslaissa ei ole selkeää muotoilua, tällaiset lait 
on laadittava erittäin huolellisesti keskeisten takeiden (esimerkiksi oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden) turvaamiseksi. Toiseksi, päälakien laaja käyttö saattaa rajoittaa uuden 
lainsäätäjän vaikutusmahdollisuuksia vaalien jälkeen3. Tässä suhteessa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen pöytäkirjan 3 artiklassa todetaan, että vaalien pitäisi 
taata "kansalaisten vapaan mielipiteen ilmaisu lainsäädäntöelintä valittaessa". Näin ollen 
parlamenttien pitää voida toimia joustavasti sopeutuakseen uusiin haasteisiin yhteiskunnassa. 
Venetsian komissio suositteli tästä syystä päälakien soveltamisalan rajoittamista 
perustuslaissa aloihin, joilla on vahvat perustelut kahden kolmasosan enemmistöä koskevalle 
vaatimukselle.4

                                               
1 CDL-AD(2011)001, Venetsian komission lausunto kolmesta Unkarin uuden perustuslain valmisteluprosessissa 
esiin tulleesta oikeudellisesta kysymyksestä, 16–19 kohta.
2 Ks. CDL-AD(2011)016, Venetsian komission lausunto Unkarin uudesta perustuslaista, 20. kesäkuuta 2011, 
11 kohta.
3 Venetsian komission lausunto, 24 kohta. 
4  Venetsian komission lausunto, 27 kohta. Ks. myös CDL(2011)058, Unkarin hallituksen kannanotto lausuntoon 
Unkarin uudesta perustuslaista, s. 2: "Vaikka on totta, että uudessa perustuslaissa on 50 viittausta päälakeihin, 
niiden aiheiden todellista määrää, joista säädetään päälaeilla (jotka hyväksytään kahden kolmasosan 
enemmistöllä), on vähennetty uudessa perustuslaissa 28:sta 26:een. Näin ollen päälakien soveltamisalaa on 
kavennettu."
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IV. Perusoikeudet ja -vapaudet
Perustuslain luvussa "Vapaus ja vastuu", joka koostuu I–XXXI pykälistä, säädetään 
perusoikeuksista ja -vapauksista. I pykälän 3 momentin ensimmäinen virke kuuluu 
seuraavasti:  "(3) Perusoikeuksia ja -velvollisuuksia koskevat säännöt määritellään 
erityisasetuksilla". Näiden erityisasetusten soveltamisalasta ja sisällöstä ei anneta mitään 
ohjeita. Perustuslain monia perusoikeuksia koskevien säännösten epämääräisyys ja viittaus 
erityisasetuksiin herättää kysymyksiä perusoikeuksien suojelun tasosta sekä kansainvälisten 
ihmisoikeusvälineiden noudattamisesta.

Nämä huomautukset koskevat esimerkiksi säännöstä lehdistönvapaudesta1, jota ei ole 
muotoiltu yksilön vapautena vaan valtion velvollisuutena2. Lisäksi lehdistön vapautta ja 
valvontaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen sääntely jätetään selväsanaisesti päälaille 
ilman mitään ohjeita tällaisen lain tarkoituksesta, sisällöstä ja rajoituksista.3 Venetsian 
komissio suositteli pykälän muuttamista tavalla, jolla ilmaistaan selvästi, että perustuslailliset 
takuut sisältävät yksilön oikeudet4.

Huolta herättävät myös kansallisten ja etnisten vähemmistöjen suojelun taso, josta säädetään 
perustuslain XXIX pykälässä, jossa ei viitata nimenomaiseen velvollisuuteen valtion 
puolelta5, se, että perustuslaissa hyväksytään elinkautinen vankeusrangaistus ilman 
ehdonalaista vapautta harkituista ja väkivaltaisista rikoksista6 (IV pykälä) sekä se, että 
                                               
1 Ks. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artikla ja EU:n perusoikeuskirjan 11 artikla.
2 Perustuslain IX pykälä: "(1) Jokaisella henkilöllä on oikeus ilmaista mielipiteensä. (2) Unkari tunnustaa 
lehdistön vapauden ja moniarvoisuuden ja puolustaa niitä ja takaa demokraattisen julkisen 
mielipiteenmuodostuksen edellyttämän vapaan tiedonvälityksen. (3) Lehdistönvapautta ja mediapalvelujen, 
lehdistötuotteiden ja viestintämarkkinoiden valvontaelintä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä säädetään 
päälailla." 
3  Ks. Unkarin hallituksen kannanotto, s. 6: "Perustuslaissa – sen IX pykälässä – säädetään, että jokaisella 
henkilöllä on oikeus ilmaista mielipiteensä. Tällainen ilmaisunvapauden muotoilu on täysin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen asiaa koskevan artiklan (10 artikla) mukainen. Samalla IX pykälässä valtio velvoitetaan 
tunnustamaan lehdistön vapaus ja moniarvoisuus ja puolustamaan niitä sekä takaamaan demokraattisen 
julkisen mielipiteenmuodostuksen edellyttämän vapaan tiedonvälityksen […]. Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessakaan ei mainita nimenomaisesti yksilön oikeutta lehdistönvapauteen – tällainen vapaus 
johdetaan yksilön oikeudesta ilmaisunvapauteen."
4 Ks. Venetsian komission lausunto, 74 kohta.
5 Ks. Venetsian komission lausunto, 82 kohta. Ks. myös Unkarin hallituksen kanta, s. 7: "XXIX pykälä yhdessä 
asiaa koskevien johdannon säännösten kanssa sisältää valtion laajan sitoumuksen suojella kansallisuuksiaan. 
Johdannossa todetaan, että kansallisuudet, jotka asuvat kanssamme, muodostavat osan poliittista yhteisöä ja 
ovat olennainen osa valtiota, ja että Unkarin kansan jäsenet sitoutuvat suojelemaan ja turvaamaan Unkarissa 
asuvien kansallisuuksien kieliä ja kulttuureita […]. Unkarissa asuvien kansallisuuksien oikeuksia koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä ja niiden paikallisten ja kansallisten itsehallintoelinten vaaleja koskevista 
säännöistä säädetään päälailla." Ks. myös Venetsian komission lausunto 671/2012 kansallisuuksien oikeuksia 
koskevasta laista, 13–20 kohta.
6 Ks. Venetsian komission lausunto, 69 kohta. "Unkarin perustuslain IV pykälä ei noudata eurooppalaisia 
ihmisoikeusnormeja, jos sen katsotaan sulkevan pois mahdollisuus lieventää de facto ja de jure elinkautista 
vankeusrangaistusta." Ks. Unkarin hallituksen kannanotto, s. 6: "Elinkautinen vankeusrangaistus ilman 
ehdonalaista vapautta sisällytettiin perustuslakiin Unkarin äänestäjien selvän tahdon perusteella, joka ilmaistiin 
perustuslakia koskeneessa kansallisessa kuulemismenettelyssä. Perustuslaki sisältää vain sen käyttöä koskevan 
tiukan rajoituksen: näin ankara rangaistus voidaan määrätä vain harkituista ja väkivaltaisista rikoksista. 
Presidentti voi armahtaa tuomitut henkilöt." Vaikka aikuisen rikoksentekijän tuomitsemista elinkautiseen 
vankeusrangaistukseen ei sinänsä kielletä eikä se ole sinänsä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan 
vastaista, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on myös katsonut, että peruuttamattoman elinkautisen 
vankeusrangaistuksen määrääminen voi olla ristiriidassa 3 artiklan kanssa (ks. mm. Nivette vastaan Ranska, nro 
44190/98, ECHR 2001-VII, Stanford vastaan Yhdistynyt kuningaskunta, nro 73299/01, 12. joulukuuta 2002, ja 



PE492.609v01-00 6/8 DT\906320FI.doc

FI

perustuslaissa ei nimenomaisesti mainita kuolemanrangaistuksen poistamista1. 
Kuolemanrangaistuksen kieltämisestä määrätään selväsanaisesti sekä EU:n 
perusoikeuskirjassa että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 pöytäkirjassa.
Kuten Venetsian komissio korostaa, "perustuslait sisältävät yleensä tiettyjä säännöksiä 
valtion toiminnan kannalta tärkeimmistä asioista ja yksilöllisten perusoikeuksien suojelusta. 
Siksi on erittäin tärkeää, että tärkeimmät niihin liittyvät takuut eritellään perustuslain 
tekstissä eikä niitä jätetä alemman tason normeihin"2. Tässä suhteessa on erittäin tärkeää, että 
perusoikeuksia ja -vapauksia koskevia perustuslain säännöksiä tulkitaan sitovien 
eurooppalaisten normien, erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen, perusoikeuskirjan ja 
asiaan liittyvän oikeuskäytännön, mukaisesti. 

V. Vallanjako
Demokraattinen toimielinrakenne, joka perustuu vallanjaon periaatteeseen ja keskinäiseen 
valvontajärjestelmään, on oleellinen edellytys keskinäiselle luottamukselle EU:ssa ja 
vastavuoroisen tunnustamisen soveltamiselle yksityis- ja rikosoikeuden alalla tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön keskeisenä periaatteena (SEUT-sopimuksen 81 ja 82 artikla). 
Unkarin perustuslain säännökset, joilla rajoitetaan parlamentin ja perustuslakituomioistuimen 
valtaa tietyillä aloilla, ovat tästä syystä huolenaiheita, koska ne saattavat heikentää keskinäistä 
luottamusta. 

Talousarviota koskevissa kysymyksissä parlamentin valta on rajoitettu, sillä uudella 
ei-parlamentaarisella budjettineuvostolla näyttää olevan "veto-oikeus" valtion talousarvion 
suhteen.3 Talousarvion hyväksyminen on yleensä osa parlamentin keskeistä toimivaltaa ja sen 
yksinomainen valtaoikeus ja mahdollistaa sen poliittisen ohjelman toteuttamisen. Kuten 
Venetsian komissio muistuttaa, päätösten tekeminen riippuvaisena toisesta viranomaisesta, 
jolla ei ole paljoakaan demokraattista legitimiteettiä, voi heikentää talousarviota koskevien 
päätösten demokraattista legitimiteettiä.4 Perustuslain 23 pykälän mukaan parlamentti voi 
perustaa päälailla itsehallintoelimiä suorittamaan ja käyttämään tiettyjä täytäntöönpanoelimen 
tehtäviä ja valtuuksia, mikä saattaa johtaa parlamentin vallan vähentämiseen, kuten Venetsian 
komissio on huomauttanut5.

Samalla Venetsian komissio on korostanut useita kahteen oikeuslaitoksesta annettuun 
                                                                                                                                                  
Kafkaris vastaan Kypros, nro 21906/04, 12. helmikuuta 2008).
1 Näin siitä huolimatta, että Unkari on ratifioinut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 pöytäkirjan. Ks. 
Venetsian komission lausunto, 68 kohta. Ks. myös Unkarin hallituksen kanta, s. 6: "Vaikka perustuslaissa ei 
mainita nimenomaisesti kuolemanrangaistuksen poistamista, perustuslakituomioistuin katsoi jo vuonna 1990 
[…], että tämä rangaistusmuoto on perustuslain vastainen […]. Ei ole mitään oikeudellista tarvetta säätää 
nimenomaisesti kuolemanrangaistuksen poistamisesta perustuslaissa, koska ei ole olemassa mitään 
perustuslaillista keinoa ottaa kuolemanrangaistusta käyttöön Unkarin oikeusjärjestelmässä."
Kuolemanrangaistuksen poistamisen merkityksestä ks. myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen suositus 1760 ja päätöslauselma 1560 vuodelta 2006, joiden mukaan valtioiden selvä ilmoitus 
kuolemanrangaistuksen poistamisesta muodostaa tärkeän osan sen käytön torjunnassa.
2 Ks. Venetsian komission lausunto, 148 kohta.
3 Perustuslain 44 pykälän 3 momentti: "Valtion budjettilain hyväksyminen edellyttää budjettineuvoston 
ennakkohyväksyntää, jotta 36 pykälän 4–5 momentissa säädetyt vaatimukset täyttyvät."
4 Ks. Venetsian komission lausunto, 129 kohta.
5 Ks. Venetsian komission lausunto, 90 kohta. Ks. myös Unkarin hallituksen kannanotto, s. 8: "Tällaisten 
itsehallintoelimien on tehtävä vuosittain selkoa parlamentille toiminnastaan, ja näin ollen niiden toiminta, eli 
siirretyn toimivallan käyttö, on lainsäätäjän asianmukaisessa valvonnassa. Lisäksi 23 pykälässä säädetään 
nimenomaisesti, että itsehallintoelinten johtajien antamat määräykset eivät saa olla ristiriidassa 
ylemmäntasoisen oikeusnormin kanssa, parlamentin lait mukaan lukien."
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päälakiin1 liittyviä ongelmia, jotka koskevat oikeuslaitoksen johtajan (Kansallisen 
oikeudellisen viraston pääjohtajan) laajaa roolia ja hänen suhdettaan Kansalliseen 
oikeusneuvostoon, ehdonalaisen vapauden koeaikoja sekä tuomareiden siirtoa ja 
oikeustapausten osoittamista.2 Nämä ongelmat liittyvät suorasti tärkeään kysymykseen 
oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta. Unkarin parlamentti on tehnyt 
useita muutoksia, joilla korjataan mainittuja seikkoja, joskin näyttää siltä, että ehdonalaisen 
vapauden koeaika voi yhä olla jopa kuusi vuotta.3 Samalla Venetsian komissio ilmaisi 
huolestuneisuutensa liian pitkälle menevistä syyttäjän valtuuksista, kuten yritysten 
velvollisuudesta toimittaa asiakirjoja syyttäjän pyynnöstä, syyttäjän valtuuksista päästä 
yksityistiloihin ja laajasta valvontaroolista hallintomenettelyissä, syyttäjäneuvoston puutteesta 
ja niin edelleen.4

Uuden perustuslain 37 pykälän 4 kohdassa perustuslakituomioistuimen toimivalta tarkastaa 
valtion talousarviota koskevien lakien ja niiden täytäntöönpanon perustuslaillisuus rajoitetaan 
koskemaan nimenomaisesti mainittuja aloja ("oikeutta elämään ja ihmisarvoon, oikeutta 
henkilötietojen suojeluun, ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta ja Unkarin 
kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia […]") ja muiden perusoikeuksien loukkaukset jätetään 
siten vaille seuraamuksia. Kuten Venetsian komissio painokkaasti suosittaa, 
perustuslakituomioistuimella on oltava oikeus arvioida kaikkia lakeja suhteessa perustuslaissa 
taattuihin ihmisoikeuksiin ja erityisesti oikeuteen välttyä syrjinnältä (Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 14 artikla; perusoikeuskirjan 12 artikla) sekä oikeuteen, jonka 
perusteella omaisuutta ei saa riistää keneltäkään ilman perusteltua syytä (Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen pöytäkirjan 1 artikla; perusoikeuskirjan 17 artikla).5
Perustuslain mukaan perustuslakituomioistuin on velvollinen kunnioittamaan "tasapainoisen, 
avoimen ja kestävän talousarvion periaatetta".6 Tämä näyttää asettavan talousarvion etusijalle 
arvioitaessa etuja tapauksissa, joissa perusoikeuksia on mahdollisesti rikottu. Venetsian 
komissio totesi, että vaikka taloudelliset näkökohdat voivat vaikuttaa normien tulkintaan ja 
soveltamiseen, ne eivät ole riittäviä ylittämään perustuslaillisia takuita.7

Kysymykset, joita on tullut esiin useilla keskeisillä aloilla, kuten perustuslakituomioistuimen 
toimivallan kaventaminen verolakien alalla, parlamentin budjettitoimivallan rajoittaminen 
yhdessä budjettineuvoston tällä alalla saaman huomattavan roolin kanssa8 sekä oikeus- ja 

                                               
1 Laki CLXI vuodelta 2011 ja laki CLXII vuodelta 2011 sekä niihin hyväksytty muutos (ehdotus nro T/6393).
2 Ks. oikeuslaitosta koskeva lausunto 663/2012 sekä Unkarin hallituksen vastaus ja äskettäiset lainsäädännölliset 
muutokset.
3 Ks. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta: Työasiakirja 1 perusoikeustilanteesta: 
standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
mukaisesti) – oikeuslaitoksen riippumattomuus, 26. kesäkuuta 2012, s. 3, sekä Unkarin hallituksen lähettämät 
kommentit. 
4 Ks. syyttäjälaitosta koskeva lausunto 668/2012 sekä Unkarin hallituksen huomautukset lausuntoluonnokseen.
5 Venetsian komission lausunto, 127 kohta.
6 N pykälän 3 momentti.
7 Ks. Venetsian komission lausunto, 51 kohta. Ks. myös Unkarin hallituksen kannanotto, s. 4: "Uuden 
perustuslain säännöstä, jonka mukaan perustuslakituomioistuimen, tuomioistuinten ja paikallishallinnon on 
tehtäviä suorittaessaan kunnioitettava tasapainoisen, avoimen ja kestävän talousarvion periaatetta, sovelletaan 
vain niiden hallintoon julkisina laitoksina, eikä sitä voida ymmärtää tulkintavelvollisuutena, jota on 
noudatettava niiden varsinaisten tehtävien hoitamisen (perustuslakituomioistuimen tapauksessa perustuslain 
valvonnan) yhteydessä."
8 Ks. Unkarin hallituksen kannanotto, s. 9: "Perustuslakituomioistuimen toimivallasta, menettelyistä, 
organisaatiosta ja toiminnasta säädetään yksityiskohtaisesti päälailla, jossa selvennetään edelleen Venetsian 
komission esiin tuomia kysymyksiä. Kahden kolmasosan enemmistön edellyttäminen esimerkiksi sosiaali- ja 
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syyttäjälaitosta koskevat säännökset, herättävät huolta siitä, että ne haittaavat demokraattisen 
valtion keskinäisen valvontajärjestelmän moitteetonta toimintaa.

                                                                                                                                                  
veropolitiikkaa sääntelevien lakien hyväksymiseksi samoin kuin budjettineuvoston perustaminen heijastavat 
päättäväistä pyrkimystä vakauttaa julkista taloutta. Vakaa julkinen talous ja ennakoitava vero- ja 
sosiaaliturvajärjestelmä ovat modernin kestävän kansantalouden kulmakivet."


