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I. Įžanga
Šiame darbo dokumente pateikiama Vengrijos Pagrindinio Įstatymo, priimto 2011 m. 
balandžio 18 d. ir įsigaliojusio 2012 m. sausio 1 d., apžvalga. Manoma, kad keletas jo 
nuostatų prieštarauja pagrindinėms vertybėms, kurias bendrai pripažįsta ES valstybės narės ir 
Europos Taryba, taip pat teisiniams principams, kurie įtvirtinti ES sutartyse, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija), Europos žmogaus teisių 
konvencijoje (EŽTK) ir atitinkamoje Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) ir Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikoje. Atsižvelgta į Venecijos komisijos 2011 m. 
birželio 17–18 d. priimtą nuomonę dėl naujos Vengrijos konstitucijos1 ir netrukus po to, 
2011 m. liepos 6 d., pateiktą Vengrijos vyriausybės poziciją2.

II. Bendros Europos vertybės
Bendros Europos vertybės gali būti apibrėžiamos kaip bendras demokratijos, pagrindinių 
teisinių principų, pvz., teisinės valstybės, ir pagrindinių teisių, kuriomis grindžiamas Europos 
integracijos procesas, supratimas. Tarptautiniuose susitarimuose, ES sutartyse, taip pat EŽTT 
ir ESTT praktikoje pateikiami pagrindiniai šio bendro supratimo aspektai. 
Nors pirmosiose sutartyse nebuvo tikslios nuostatos dėl pagrindinių teisių, ESTT jau 
ankstyvojoje savo praktikoje patvirtino, kad yra pagrindinis bendrųjų principų ir vertybių 
rinkinys, sudarantis neatskiriamą bendros teisės sistemos dalį. Aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje ESTT nurodė, kad pagrindinės teisės yra sudedamoji bendrųjų teisės principų, kurių 
laikymąsi užtikrina Teisingumo Teismas, dalis. Teismas grindžia šias teises valstybėms 
narėms bendromis konstitucinėmis tradicijomis (Internationale Handelsgesellschaft3) ir 
tarptautinėmis sutartimis, kurių pagrindu visos valstybės narės bendradarbiavo arba kurias 
pasirašė (Nold4), įskaitant EŽTK. Todėl bendrieji ES principai – tai ne tik politiniai 
įsipareigojimai, bet ir teisės aktuose nustatyti rodikliai, kuriais remiantis vertinama ES teisės 
sistema ir valstybių narių teisės sistemos.
Aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje nuoroda į pagrindinius demokratijos, teisinės 
valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus remtasi ne tik teismų praktikoje, bei ir 
institucijose. Europos Vadovų Taryba Kopenhagos deklaracijoje dėl demokratijos paskelbė, 
kad pagarba žmogaus teisėms ir demokratija yra „pagrindinės narystės Europos Bendrijose 
sąlygos“5. Įsigaliojus Mastrichto sutarčiai, bendrieji teisiniai „laisvės, demokratijos, pagarbos 
žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinei valstybei“ principai buvo įtvirtinti 
Sutartyse6. 2000 m. priėmus Chartiją bendrosios Europos vertybės tapo dar matomesnės. 
Lisabonos sutartimi Chartijai suteikta tokia pat teisinė vertė kaip Sutartims (ES sutarties 
6 straipsnio 1 dalis).

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES sutarties 2 straipsnyje, kuriame įtvirtinami Kopenhagos 
kriterijai, teigiama, kad „Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus 
orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant 
mažumoms priklausančių asmenų teises“. Toliau nurodoma, kad „šios vertybės yra bendros 

                                               
1 Nuomonė Nr. 621/2011 – CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 1970 m. vasario 14 d. Sprendimas (11/70, Rink. p. 1161).
4 1974 m. gegužės 14 d. Sprendimas Nold ( 4/73, Rink. p. 491).
5 1978 m. balandžio 8 d. Kopenhagoje priimta Europos Vadovų Tarybos deklaracija dėl demokratijos, Europos 
Bendrijų biuletenis, Nr. 3, 1978 m.
6 Ankstesnis Europos Sąjungos sutarties F straipsnis.
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valstybėms narėms“. ES sutarties 6 straipsnio 3 dalyje taip pat įtvirtinta pirmiau minėta 
Teismo praktika – nustatyta, kad „pagrindinės teisės, kurias garantuoja Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų 
konstitucinių tradicijų, sudaro Sąjungos teisės bendruosius principus“. 

Šių pagrindinių vertybių, kurios yra teisiniai standartai, rinkinio turi būti laikomasi ir 
tarpvalstybiniu, ir vidaus lygmeniu, o tai reiškia, kad jis taikomas bet kokiai viešosios 
valdžios institucijai, vykdančiai savo funkcijas ES teisinėje erdvėje1. Pagrindinių teisių 
apsauga vykdoma neatsižvelgiant į ES chartijos 51 straipsnio 1 dalies apribojimą, pagal kurį 
šios Chartijos nuostatos taikomos tais atvejais, kai įgyvendinama Europos Sąjungos teisė, nes 
ES sutarties 2 straipsnio nuostatoms Chartijos 51 straipsnio 1 dalyje nustatytas apribojimas 
negalioja2. Tokį pagrindimą patvirtino ESTT, nurodydamas teisę „veiksmingai naudotis su jų, 
kaip ES piliečių, statusu susijusiomis pagrindinėmis teisėmis“ netgi išimtinai vidaus 
aplinkybėmis3. Tai patvirtina ir vadinamąjį civis europaeus sum statusą, kurį prieš du 
dešimtmečius generalinis advokatas F. G. Jacobs pritaikė byloje Konstantinidis.4

Šios bendros vertybės glaudžiai susijusios su ES įsipareigojimu siekti įvairovės, todėl 
Europos Sąjunga yra įsipareigojusi gerbti „valstybių narių lygybę prieš Sutartis bei 
nacionalinį jų savitumą“, kaip nustatyta ES sutarties 4 straipsnio 2 dalyje. Pagal Sutartis 
pagarba nacionaliniam savitumui ir skirtingoms valstybių narių teisinėms sistemoms ir 
tradicijoms5 yra iš esmės susijusi su „lojalaus bendradarbiavimo“6, „savitarpio 
pripažinimo“7 principais, taigi ir abipusiu pasitikėjimu. Tai reiškia, kad turi būti sukurta 
tinkama pusiausvyra tarp pagarbos nacionaliniam savitumui ir buvimo ES valstybe nare 
pasekmių, įskaitant pagarbą bendroms pagrindinėms vertybėms, kurios įtvirtintos Sutartyse, 
Chartijoje, EŽTK ir susijusioje ESTT ir EŽTT praktikoje. Toks supratimas yra būtina sąlyga 
veiksmingam abipusiam pripažinimui ir tarpvalstybiniam nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimui, grindžiamam abipusiu pasitikėjimu, užtikrinti gerbiant tas pačias 
pagrindines vertybes ir taip sukuriant tikrą ir veiksmingą Europos teisingumo erdvę. Toliau 
Europos bendrų vertybių buvimą ir svarbą patvirtina speciali procedūra, pagal kurią atliekama 
politinė šių pagrindinių vertybių laikymosi priežiūra, kaip nustatyta ES sutarties 7 straipsnyje.

Todėl ES valstybė narė, rengdama savo šalies konstitucijos projektą, privalo laikytis kelių 
rūšių standartų: 1) tarptautinių standartų, kurie taikomi tarptautinės bendruomenės nariams 
(JT chartijos nuostatos); 2) standartų, taikomų Europos Tarybos narėms (EŽTK reikalavimai, 
visų pirma dėl mirties bausmės panaikinimo, nustatyto EŽTK protokoluose Nr. 6 ir 13); 
3) standartų, taikomų ES valstybėms narėms laikantis ES chartijos nuostatų tais atvejais, kai 
taikoma ES teisė, ir apskritai laikantis ES sutarties 2 straipsnyje išvardytų pagrindinių 
vertybių, kai įgyvendinama teisinė valdžia, neatsižvelgiant į tarpvalstybinę padėtį ar ES teisės 
taikymą.

III. Pagrindinių principų ir institucinės sandaros reglamentavimo lygis
2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Vengrijos konstitucija – Pagrindinis Įstatymas. Išrinkti 

                                               
1 Taip pat ˛r. A. von Bogdandy ir kt. „Reverse solange – Protecting the essence of fundamental rights against EU 
Member States“, Common Market Law Review, t. 49, 2012, p. 489–519.
2 ESTT aiškina ES teisės taikymą plačiąja prasme – žr., pvz., sprendimą ERT, C-260/89.
3 Šiuo atveju žr. sprendimą Gerardo Ruiz Zambrano, C-34/09.
4 Byla C-168/91.
5 Žr. SESV 67 straipsnį.
6 SESV 4 straipsnio 3 dalis.
7 SESV 81 ir 82 straipsniai.
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FIDESZ / KDNP koalicijos atstovai parengė Pagrindinio Įstatymo projektą ir 2011 m. kovo 
14 d. pateikė jį Vengrijos parlamentui. Po mėnesio, 2011 m. balandžio 18 d., Vengrijos 
parlamentas jį patvirtino. Kaip pabrėžė Venecijos komisija,1 naujos konstitucijos rengimo, 
svarstymo ir priėmimo procedūrai įtakos turėjo griežti laiko apribojimai ir nepakankamos 
galimybės užmegzti visų politinių veikėjų ir pilietinės visuomenės atstovų dialogą. 
Atsižvelgiant į tai, kad konstitucijoje nustatoma visuotinai pripažinta teisinė ir institucinė 
sistema, susirūpinta, kad Vengrijos Pagrindinio Įstatymo rengimo ir priėmimo procese trūko 
skaidrumo, atvirumo ir įtraukties2.

Be to, naująja konstitucija nustatomi tik bendri pagrindinių sektorių reglamentavimo 
pagrindai, vartojant plačias formuluotes ir daugelį svarbiausių klausimų paliekant 
pagrindiniams įstatymams. Šiuo atžvilgiu Vengrijos konstitucijoje pateikiama daugiau nei 
50 nuorodų į pagrindinius įstatymus, kuriais reglamentuojami svarbūs visuomenės klausimai 
ir institucinė sandara, pvz., teismų sistema (25 straipsnio 7 dalis), šeimos politika 
(L straipsnis), tautinių mažumų teisės (XXIX straipsnio 3 dalis), ministerijų ir kitų viešojo 
administravimo institucijų skyrimas (17 straipsnio 4 dalis) ir pan. Pagrindiniai įstatymai 
priimami ir keičiami kvalifikuota dviejų trečdalių parlamento narių balsų dauguma. 

Kyla teisinių klausimų dėl pagrindinių įstatymų taikymo pagrindiniams principams 
reglamentuoti, ir taip yra dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirma, konstitucijoje nesant aiškių 
formuluočių, tokie įstatymai turėtų būti rengiami itin atsargiai, siekiant išsaugoti pagrindines 
garantijas (pvz., teismų sistemos nepriklausomumą). Antra, plačiai taikant pagrindinius 
įstatymus gali būti ribojamas naujo teisės aktų leidėjo poveikis po rinkimų3. Šiuo atžvilgiu 
EŽTK Protokolo Nr. 1 3 straipsnyje paaiškinama, kad rinkimais turėtų būti sudarytos tokios 
sąlygos, kurios garantuotų „žmonių nuomonės raiškos laisvę renkant įstatymų leidybos 
institucijas“. Tai reiškia, kad parlamentai turi turėti galimybes lanksčiai reaguoti į naujus 
visuomenės uždavinius. Todėl Venecijos komisija rekomendavo apriboti pagrindinių įstatymų 
taikymo sritį, kad jais būtų reguliuojami tik klausimai, kuriems pagrįstai galima taikyti dviejų 
trečdalių balsų daugumos reikalavimą4. 

IV. Pagrindinės teisės ir laisvės
Pagrindinio Įstatymo skyriuje „Laisvės ir atsakomybė“ (I–XXXI straipsniai) įtvirtintos 
pagrindinės teisės ir laisvės. I straipsnio 3 dalies pirmajame sakinyje nurodyta: „3) Su 
pagrindinėmis teisėmis ir pareigomis susijusios taisyklės nustatomos specialiaisiais 
įstatymais.“ Nėra pateikta gairių dėl šių specialiųjų įstatymų taikymo srities ir turinio. Dėl 
konstitucijos nuostatų dėl keleto pagrindinių teisių neapibrėžtumo ir nuorodos į specialiuosius 
įstatymus kyla pagrindinių teisių apsaugos lygio, taip pat atitikties tarptautiniams žmogaus 
teisių dokumentams klausimai.

                                               
1 2011 m. kovo 28 d. Venecijos komisijos nuomonės Nr. CDL-AD(2011)001 dėl trijų teisinių klausimų, 
kylančių rengiant naują Vengrijos konstituciją, 16–19 dalys.
2 Žr. 2011 m. birželio 20 d. Venecijos komisijos nuomonės Nr. CDL-AD(2011)016 dėl naujos Vengrijos 
konstitucijos 11 dalį.
3 Žr. Venecijos komisijos nuomonės 24 dalį. 
4  Venecijos komisijos nuomonės 27 dalis. Taip pat ˛r. Vengrijos vyriausybės pozicijos CDL (2011)058 dėl 
nuomonės apie naują Vengrijos konstituciją p. 2: „Nors tiesa, kad naujoje konstitucijoje pateikiama 50 nuorodų į 
pagrindinius įstatymus, joje tikrasis klausimų, kurie reglamentuojami pagrindiniais įstatymais (priimamais 
dviejų trečdalių balsų dauguma), skaičius sumažintas nuo 28 iki 26. Todėl pagrindinių įstatymų taikymo sritis 
susiaurėjo.“
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Šios pastabos taikomos, pvz., konstitucinei nuostatai dėl spaudos laisvės1, kuri nurodyta ne 
kaip atskira individo teisė, o kaip valstybės pareiga2. Be to, išsamiai reglamentuoti spaudos 
laisvės taisykles ir jos priežiūrą aiškiai paliekama pagrindiniams įstatymams, bet 
nepateikiama jokių gairių dėl tokio įstatymo tikslų, turinio ir apribojimų3. Venecijos komisija 
rekomendavo patikslinti, kad konstitucinės garantijos apima asmens teises4.
Be to, kyla susirūpinimas dėl konstitucijos XXIX straipsnyje apibrėžto tautinių ir etninių 
mažumų apsaugos lygio, joje šių mažumų apsauga nėra aiškiai nurodyta kaip valstybės 
pareiga5, nes leidžiama už tyčinius ir žiaurius nusikaltimus įkalinti iki gyvos galvos be 
galimybės paleisti lygtinai6 (IV straipsnis), taip pat konstitucijoje nėra aiškiai paminėtas 
mirties bausmės panaikinimas7. Mirties bausmės panaikinimas aiškiai nurodytas ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje, ir EŽTK protokoluose Nr. 6 ir 13.

                                               
1 Žr. EŽTK 10 straipsnį ir ES pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį.
2 Pagrindinio Įstatymo IX straipsnis „1) Kiekvienas asmuo turi turėti teisę reikšti savo nuomonę. 2) Vengrija 
pripažįsta ir gina spaudos laisvę bei įvairovę ir sudaro sąlygas laisvai informacijos sklaidai, kuri reikalinga 
formuojant demokratišką viešąją nuomonę. 3) Išsamios taisyklės, susijusios su spaudos laisve ir žiniasklaida 
bei institucija, prižiūrinčia spaudos paslaugas i r  produktus, taip pat informacinės komunikacijos rinką, 
nustatomos pagrindiniu įstatymu.“
3  Žr. Vengrijos vyriausybės pozicijos p. 6: „Konstitucijoje – IX straipsnyje – nurodyta, kad kiekvienas asmuo 
turi teisę reikšti savo nuomonę. Tokia žodžio laisvės formuluotė visiškai suderinama su atitinkamu EŽTK 
straipsniu (X straipsnis). Kartu IX straipsnyje valstybė įpareigojama pripažinti ir ginti spaudos laisvę bei 
įvairovę ir sudaryti sąlygas laisvai informacijos sklaidai, kuri reikalinga formuojant demokratišką viešąją 
nuomonę <...>. EŽTK taip pat nėra aiškios asmens teisės į spaudos laisvę formuluotės – tokia teisė turi būti 
kildinama iš asmens teisės į žodžio laisvę.“
4 Venecijos komisijos nuomonės 74 dalis.
5 Žr. Venecijos komisijos nuomonės 82 dalį. Taip pat žr. Vengrijos vyriausybės pozicijos p. 7: 
„XXIX straipsnyje, skaitomame kartu su atitinkamomis preambulės nuostatomis, pateiktas plataus masto 
valstybės įsipareigojimas saugoti savo tautines mažumas. Preambulėje nurodyta, kad kartu su mumis 
gyvenančios tautinės mažumos sudaro Vengrijos politinės bendruomenės dalį ir yra sudedamoji valstybės dalis 
ir kad Vengrijos tautos nariai įsipareigoja saugoti ir ginti Vengrijoje gyvenančių tautinių mažumų kalbą ir 
kultūrą <...>. Išsamios taisyklės, susijusios su Vengrijoje gyvenančių tautinių mažumų teisėmis, taip pat vietos ir 
nacionalinių savivaldų rinkimų taisyklės apibrėžiamos pagrindiniu įstatymu.“ Taip pat žr. Venecijos komisijos 
nuomonės Nr. 671/2012 dėl tautinių mažumų teisių 13–20 dalis.
6 Venecijos komisijos nuomonės 69 dalyje nustatyta: „Naujosios Vengrijos konstitucijos IV straipsnyje 
nesilaikoma Europos žmogaus teisių standartų tuo atveju, jeigu nenumatoma galimybė de facto ir de jure
sušvelninti bausmę iki gyvos galvos.“ ˇr. Vengrijos vyriausybės pozicijos p. 6: „Įkalinimas iki gyvos galvos be 
lygtinio paleidimo galimybės buvo įtrauktas į konstituciją, nes tokį pageidavimą aiškiai pareiškė Vengrijos 
rinkėjai per nacionalines konsultacijas dėl naujos konstitucijos. Konstitucijoje pateikiamas tik griežtas šios 
bausmės taikymo apribojimas: tokia sunki bausmė gali būti taikoma tik jei padarytas tyčinis ir ˛iaurus 
nusikaltimas. Prezidentas gali kiekvienam nuteistam asmeniui suteikti malonę.“ Nors savaime nėra draudžiama 
nusikaltimą padariusiam suaugusiajam skirti bausmę iki gyvos galvos arba tai nėra nesuderinama su 3 straipsniu, 
EˇTT taip pat nustatė, kad skiriant suaugusiajam bausmę iki gyvos galvos ir nenumatant galimybės bausmę 
sušvelninti, gali iškilti klausimas, ar nepažeidžiamas 3 straipsnis (˛r., be kita ko, Nivette prieš Prancūziją, 
Nr. 44190/98, EˇTT 2001-VII, Stantford prieö  Jungtinę Karalystę, Nr. 73299/01, 2002 m. gruod˛io 12 d., ir 
Kafkaris prieš Kiprą, Nr. 21906/04, 2008 m. vasario 12 d.).
7 Vengrija ratifikavo EˇTK protokolus Nr. 6 ir 13. Žr. Venecijos komisijos nuomonės 20 ir 68 dalis. Taip pat žr. 
Vengrijos vyriausybės pozicijos p. 6: „Nors į Vengrijos konstituciją konkreti nuoroda dėl mirties bausmės 
panaikinimo nėra įtraukta, dar 1990 m. Konstitucinis Teismas paskelbė <...> tokią bausmę prieštaraujančia 
konstitucijai <...>. Nėra teisinio reikalavimo konstitucijoje aiškiai paskelbti apie mirties bausmės panaikinimą, 
nes nėra konstitucinio būdo įtraukti mirties bausmę į Vengrijos teisinę sistemą.“ Dėl mirties bausmės 
panaikinimo svarbos taip pat žr. 2006 m. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rekomendaciją Nr. 1760 ir 
rezoliuciją Nr. 1560, pagal kurias aiški nacionalinė nuoroda dėl mirties bausmės panaikinimo svarbi kovojant su 
šios bausmės taikymu.
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Kaip pabrėžė Venecijos komisija, „konstitucijos nuostatomis reguliuojami svarbiausi 
valstybės veikimo ir asmens pagrindinių teisių apsaugos klausimai. Todėl svarbu, kad 
pagrindinės garantijos būtų įtvirtintos konstitucijos tekste, o ne žemesnio lygmens normose“1. 
Šiuo atžvilgiu itin svarbu, kad konstitucinės nuostatos dėl pagrindinių teisių ir laisvių būtų 
aiškinamos pagal Europos standartus, visų pirma EŽTK ir Chartiją, taip pat susijusią teismų 
praktiką. 

V. Valdžių padalijimo principas
Demokratinė institucinė sistema, pagrįsta valdžių padalijimo principu ir stabdžių ir atsvarų 
sistema, yra būtina sąlyga ES tarpusavio pasitikėjimui užtikrinti ir tarpusavio pripažinimo 
principui taikyti kaip pagrindiniam teismų bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose 
bylose (SESV 81 ir 82 straipsniai). Todėl Vengrijos konstitucijos nuostatos, kuriomis tam 
tikrose srityse ribojamos parlamento ir Konstitucinio Teismo galios, kelia susirūpinimą, nes 
gali turėti neigiamos įtakos tarpusavio pasitikėjimui. 
Biudžeto srityje nustatytas parlamento galių ribojimas, nes naujai įsteigta neparlamentinė 
Biudžeto taryba, pasirodo, turi veto teisę valstybės biudžeto klausimu2. Tvirtinti biudžetą 
paprastai yra pagrindinė parlamento kompetencija bei išimtinė jo privilegija, taip sudaromos 
sąlygos įgyvendinti politinę programą. Kaip primena Venecijos komisija, tai, kad sprendimas 
priklausys nuo kitos institucijos, turinčios ribotą demokratinį teisėtumą, pritarimo, gali turėti 
neigiamą poveikį biudžetinių sprendimų demokratiniam teisėtumui3. Pagal Pagrindinio 
Įstatymo 23 straipsnį parlamentas pagrindiniu įstatymu gali steigti savarankiškas reguliavimo 
institucijas, kurios vykdytų konkrečias pareigas ir atliktų vykdomosios valdžios funkcijas, 
tačiau Venecijos komisija nurodė, kad naudojantis šia priemone būtų galima apriboti 
parlamento įgaliojimus4. 
Be to, Venecijos komisija nurodė keletą problemų dėl dviejų pagrindinių įstatymų dėl teismų 
sistemos5, plačių Nacionalinės teismų administracijos vadovo (NTA pirmininko) įgaliojimų ir 
jo santykio su Nacionaline teismų taryba, taip pat dėl bandomųjų laikotarpių, teisėjų 
perkėlimo ir bylų paskyrimo6. Šios problemos tiesiogiai susijusios su svarbiu teismų sistemos 
nepriklausomumo ir nešališkumo klausimu. Vengrijos parlamentas padarė keletą pakeitimų, 
siekdamas išspręsti iškeltus klausimus, tačiau atrodo, kad bandomasis laikotarpis vis dar gali 
trukti iki šešerių metų7. Kartu Venecijos komisija išreiškė susirūpinimą dėl pernelyg plačių 
prokurorų įgaliojimų, pvz., įmonių įpareigojimo prokuroro prašymu pateikti dokumentus, 
teisės patekti į privačias patalpas, plačių priežiūros funkcijų atliekant administracines 

                                               
1 Žr. Venecijos komisijos nuomonės 148 dalį.
2 Pagrindinio Įstatymo 44 straipsnio 3 dalis: „Priimant valstybės biudžeto įstatymą turi būti gautas išankstinis 
Biudžeto tarybos pritarimas, kad būtų įvykdyti 36 straipsnio 4–5 dalyse nustatyti reikalavimai.“
3 Žr. Venecijos komisijos nuomonės 129 dalį.
4 Žr. Venecijos komisijos nuomonės 90 dalį. Taip pat žr. Vengrijos vyriausybės pozicijos p. 8: „Tokios 
savarankiškos institucijos turi kasmet teikti ataskaitą parlamentui, todėl jų veiklą, pvz., deleguotųjų įgaliojimų 
vykdymą, i r  toliau tinkamai prižiūri teisės aktų leidėjas. Be to, 23 straipsnyje aiö kiai nurodyta, kad 
savarankiškų reguliavimo institucijų priimti teisės aktai negali prieštarauti aukštesnio lygmens teisės normoms, 
įskaitant parlamento priimtus įstatymus.“
5 2011 m. įstatymas CLXI ir 2011 m. įstatymas CLXII ir priimti jų pakeitimai (pasiūlymas Nr. T/6393).
6 Žr. Nuomonę Nr. 663/2012 dėl teisminių institucijų, taip pat Vengrijos vyriausybės atsakymą ir naujausius 
teisės aktų pakeitimus.
7 Žr. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbo dokumentą Nr. 1 dėl pagrindinių teisių padėties 
Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją). Teismų 
nepriklausomumas, 2012 m. birželio 26 d., p. 3, įskaitant Vengrijos vyriausybės pateiktas pastabas. 
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procedūras, prokurorų tarybos nebuvimo ir pan.1

Naujosios konstitucijos 37 straipsnio 4 dalyje apribojami Konstitucinio Teismo įgaliojimai 
tikrinti valstybės biudžeto įstatymų ir jų įgyvendinimo konstitucingumą ir tiksliai nurodytos 
sritys, kuriose jis gali vykdyti šią priežiūrą („dėl teisės į gyvybę ir žmogaus orumą, teisės į 
asmens duomenų apsaugą, minties, sąžinės ir religijos laisvės, taip pat teisių, susijusių su 
Vengrijos pilietybe, pažeidimų <...>“), taigi už kitų pagrindinių teisių pažeidimus 
nebaudžiama. Venecijos komisija griežtai rekomendavo suteikti šiam teismui teisę vertinti 
visų įstatymų atitiktį konstitucijos nuostatoms, kuriose garantuojamos žmogaus teisės, visų 
pirma teisei būti nediskriminuojamam (EŽTK 14 straipsnis; Chartijos 21 straipsnis) ir teisei į 
apsaugą nuo neteisėto nuosavybės paėmimo (EŽTK Protokolo Nr. 1 1 straipsnis; Chartijos 
17 straipsnis).2 Be to, konstitucijoje Konstitucinis Teismas įpareigojamas laikytis 
„proporcingo, skaidraus ir tvaraus biudžeto valdymo principo“.3 Atrodo, kad pirmenybė 
teikiama biudžeto valdymui, o ne interesams, kai pažeidžiamos pagrindinės teisės. Venecijos 
komisija nurodė, kad aiškinant ir taikant teisės normas gali būti atsižvelgta į finansinius 
sumetimus, tačiau jie negali viršyti konstitucinių garantijų4.
Pirmiau minėtais klausimais, iškeltais keliose itin svarbiose srityse, pvz., dėl siauresnės 
Konstitucinio Teismo įgaliojimų mokesčių teisės srityje, parlamento galių ribojimo 
sprendžiant biudžeto klausimus, šiuo atveju išskirtinį vaidmenį skiriant Biudžeto tarybai5, 
nuostatų dėl teisėjų ir prokurorų, kyla susirūpinimas dėl neigiamo poveikio tinkamam 
stabdžių ir atsvarų sistemos veikimui demokratinėje valstybėje.

                                               
1 Žr. Nuomonę Nr. 668/2012 dėl įstatymo dėl prokuratūros, taip pat Vengrijos vyriausybės pastabas dėl 
nuomonės projekto.
2 Venecijos komisijos nuomonės 127 dalis.
3 N straipsnio 3 dalis.
4 Žr. Venecijos komisijos nuomonės 51 dalį. Taip pat žr. Vengrijos vyriausybės pozicijos p. 4: „Naujosios 
konstitucijos nuostata, kurioje teigiama, kad „vykdydami savo pareigas Konstitucinis Teismas, teismai, vietos 
vald˛ios institucijos privalo laikytis proporcingo, skaidraus ir tvaraus biudžeto valdymo principo“, griežtai 
taikoma jų, kaip viešosios valdžios institucijų, administraciniam valdymui i r  ja negalima remtis kaip 
aiškinamuoju principu, kuris taikomas jiems vykdant tikruosius uždavinius (Konstitucinio Teismo atveju: 
atliekant konstitucinę priežiūrą).“
5 Žr. Vengrijos vyriausybės pozicijos p. 9: „Konstitucinio Teismo įgaliojimai, procedūros, organizacija ir veikla 
išsamiai reglamentuojama pagrindiniu įstatymu, toliau aiškinant Venecijos komisijos iškeltus klausimus. Dviejų 
trečdalių daugumos reikalavimas teisės aktams, kuriais reglamentuojami tokie klausimai kaip socialinė ir 
mokesčių politika, priimti ir Biudžeto tarybos įsteigimas atspindi tvirtą siekį stabilizuoti viešuosius finansus. 
Stabilūs viešieji finansai ir nuspėjama mokesčių ir socialinės apsaugos sistema – tai šiuolaikiškos ir tvarios 
nacionalinės ekonomikos pagrindas.“


