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I. Ievads
Šajā darba dokumentā ir sniegts pārskats par Ungārijas pamatlikumu, ko pieņēma 2011. gada 
18. aprīlī un kas stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī. Vairāki šā pamatlikuma noteikumi ir 
izskatīti, ņemot vērā ES dalībvalstu un Eiropas Padomes kopējās pamatvērtības un tiesību 
principus, kas iekļauti ES līgumos, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (Hartā), Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā (ECTK) un atbilstīgajā Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) un 
Eiropas Savienības Tiesas (Tiesa) judikatūrā. Attiecībā uz jauno Ungārijas konstitūciju ir 
ņemts vērā atzinums, ko pieņēma Venēcijas komisija 2011. gada 17.–18. jūnijā1, un ir ņemta 
vērā Ungārijas valdības nostāja šajā jautājumā (publicēta 2011. gada 6. jūlijā)2.

II. Eiropas kopējās vērtības
Eiropas kopējās vērtības ir kopīga izpratne par demokrātiju, juridiskajiem pamatprincipiem, 
piemēram, tiesiskumu, un pamattiesībām, kas ir Eiropas integrācijas procesa pamats. Šīs 
kopīgās izpratnes pamatā ir starptautiski nolīgumi, ES līgumi, kā arī ECT un Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra. 

Lai gan pirmajos Līgumos nebija iekļauti skaidri noteikumi pamattiesību jomā, tomēr Eiropas 
Savienības Tiesa savā judikatūrā drīz apstiprināja, ka ir spēkā vispārīgi principi un vērtības, 
kas ir iekļautas kopējā juridiskajā kārtībā. Tiesa septiņdesmito gadu sākumā apgalvoja, ka 
pamattiesības ir to vispārējo tiesību principu daļa, kuru ievērošanu nodrošina Tiesa. Tiesa 
noteica, ka pamattiesības izriet no dalībvalstu konstitucionālajām tradīcijām (Internationale 
Handelsgesellschaft3) un starptautiskajiem līgumiem, kurus ievēro vai kurus ir parakstījušas 
(Nold4) visas dalībvalstis, attiecinot to arī uz ECTK. Tādējādi ES vispārīgie principi atspoguļo 
ne tikai politiskās saistības, bet arī tiesiskos kritērijus, lai novērtētu tiesisko kārtību ES un 
dalībvalstīs.
Septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados demokrātijas pamatprincipus, tiesiskumu un 
cilvēktiesību ievērošanu attiecināja ne tikai uz judikatūru, bet arī uz iestādēm. Eiropadomes 
Kopenhāgenas deklarācijā par demokrātiju ir teikts, ka cilvēktiesību un demokrātijas 
ievērošana ir „svarīgākie elementi dalībai Eiropas Kopienā”5. Pēc Māstrihtas līguma stāšanās 
spēkā Līgumos ir iekļauti kopējie „brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošanas un tiesiskuma principi”6. Situācija Eiropas kopējo vērtību jomā uzlabojās 
2000. gadā, kad pieņēma Hartu. Ar Lisabonas līgumu Hartai noteica tādu pašu juridisko spēku 
kā Līgumiem (LES 6. panta 1. punkts).
Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā LES 2. pantā, kurā ir minēti Kopenhāgenas kritēriji, ir 
teikts, ka „Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības”. Šajā pantā 
arī teikts, ka „šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas”. Ar LES 6. panta 3. punktu tiek konsolidēta 
minētā judikatūra, nosakot, ka „pamattiesības, kas garantētas Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un kas izriet no dalībvalstu kopīgajām 
konstitucionālajām tradīcijām, ir Savienības tiesību vispārīgo principu pamats”. 

                                               
1 Atzinums Nr. 621/2011, CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 1970. gada 14. februāra spriedums lietā 11/70 (Recueil, 1161. lpp.).
4 1974. gada 14. februāra spriedums lietā 4/73 (Recueil, 491. lpp.).
5 Eiropadomes deklarācija par demokrātiju, Kopenhāgena, 1978. gada 8. aprīlis, Eiropas Kopienu biļetens Nr. 3, 
1978. gads.
6 Līguma par Eiropas Savienību bijušais F pants.
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Šīs pamatvērtības, kas veido tiesību standartus, ir jāievēro gan pārrobežu, gan valsts iekšējās 
situācijās, proti, attiecībā uz jebkuru valsts varas īstenošanas jomu ES tiesiskajā vidē.1

Pamattiesības ir jāaizsargā neatkarīgi no ES Hartas 51. panta 1. punktā minētajiem 
ierobežojumiem saistībā ar Savienības tiesību normu piemērošanas gadījumiem, jo uz LES 
2. pantu neattiecas Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktā minētie ierobežojumi.2 Eiropas 
Savienības Tiesa apstiprina šādu argumentāciju, norādot uz „iespēju faktiski izmantot ar 
Savienības pilsoņa statusu saistītās tiesības”, pat arī pilnībā iekšējās situācijās.3 Tas apstiprina 
arī priekšstatu par tā dēvēto „civis europaeus sum”, ko pirms divdesmit gadiem 
ģenerāladvokāts F. Dž. Džeikobss (F. G. Jacobs) minēja Konstantinidis lietā.4

Šīs kopējās vērtības atbilst ES saistībām nodrošināt daudzveidību, ko paredz Savienības 
pienākums respektēt „dalībvalstu vienlīdzību saistībā ar Līgumiem, kā arī to nacionālo 
identitāti” saskaņā ar LES 4. panta 2. punktu. Saskaņā ar Līgumiem „nacionālās identitātes” 
un „dalībvalstu atšķirīgo tiesību sistēmu un tradīciju” ievērošana5 būtībā ir saistīta ar „lojālas 
sadarbības”6 „savstarpējas atzīšanas”7 un tādējādi „savstarpējas uzticēšanās” principu. Tas 
nozīmē, ka ir jānodrošina līdzsvars starp nacionālās identitātes atzīšanu un ES dalībvalstu 
saistībām, tostarp cieņu pret Līgumos, Hartā, ECTK un attiecīgajā Eiropas Savienības Tiesas 
un ECT judikatūrā iekļautajām kopējām pamatvērtībām. Šāds uzskats ir saistīts ar obligātu 
nosacījumu nodrošināt efektīvu savstarpējo atzīšanu un pārrobežu sadarbību starp valsts varas 
iestādēm, pamatojoties uz savstarpēju uzticēšanos, ievērojot kopējās pamatvērtības un 
tādējādi veidojot īstu un funkcionējošu Eiropas tiesiskuma telpu. Eiropas kopējo vērtību 
pastāvēšanu un izšķirīgo nozīmi vēl vairāk apliecina īpaša procedūra saistībā ar politisko 
uzraudzību šo pamatvērtību ievērošanas jomā saskaņā ar LES 7. pantu.

Tāpēc ES dalībvalstīm, izstrādājot valsts konstitūciju, ir jāņem vērā vairāki standartu slāņi: 1) 
starptautiskie standarti, kas izriet no dalības starptautiskajā kopienā (ANO Statūtu noteikumi); 
2) standarti, kas ir jāņem vērā Eiropas Padomes dalībvalstīm (ECTK prasību ievērošana, jo 
īpaši saistībā ar aizliegumu piespriest nāvessodu saskaņā ar ECTK 6. un 13. protokolu); 3) 
standarti, kas attiecas uz ES dalībvalstīm un kas paredz ievērot ES Pamattiesību hartas 
noteikumus, piemērojot ES tiesību aktus, un atzīt LES 2. pantā noteiktās pamatvērtības, 
izmantojot juridiskas pilnvaras, gan pārrobežu situācijās, gan ES tiesību aktu piemērošanas 
gadījumā.

III. Regulējuma līmenis pamatprincipu un institucionālo noteikumu jomā
Jaunā konstitūcija, kas attiecas uz Ungārijas pamatlikumu, stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī. 
Pamatlikuma projektu sagatavoja FIDESZ/KDNP grupas vēlēti pārstāvji, un Ungārijas 
Parlamentā to iesniedza 2011. gada 14. martā. Ungārijas Parlaments to pieņēma pēc mēneša, 
proti, 2011. gada 18. aprīlī. Kā norādīja Venēcijas komisija,8 jaunās konstitūcijas izstrādi, 
apspriešanu un pieņemšanu ietekmēja tas, ka bija ļoti ierobežots laiks un ierobežotas iespējas 
                                               
1 Skatīt arī A. von Bogdandy un līdzautoru rakstu „Reverse solange — Protecting the essence of fundamental 
rights against EU Member States”, Common Market Law Review, 49. izdevums, 2012. gads, 489.–519. lpp.
2 Tādējādi Eiropas Savienības Tiesa ES tiesību normu piemērošanu interpretē plašā nozīmē — skatīt, piemēram, 
1991. gada 18. jūnija spriedumu lietā C-260/89, ERT.
3 Šajā saistībā skatīt 2011. gada 8. marta spriedumu lietā C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Skatīt 1993. gada 30. marta spriedumu lietā C-168/91.
5 Skatīt LESD 67. pantu.
6 LES 4. panta 3. punkts.
7 LESD 81. un 82. pants.
8 CDL-AD(2011)001, Venēcijas komisijas atzinums par trīs juridiskajiem jautājumiem, kas radušies Ungārijas 
jaunās konstitūcijas izstrādes procesā, 2011. gada 28. marts, 16.–19. punkts.
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veidot patiesu dialogu starp visiem politiskajiem spēkiem un pilsonisko sabiedrību. Ņemot 
vērā, ka konstitūcija nodrošina vispāratzītu normatīvo un institucionālo kārtību sabiedrībā, 
pastāv bažas par Ungārijas pamatlikuma sagatavošanas un pieņemšanas procesa 
pārredzamību, atklātību un iekļautību.1

Turklāt jaunā konstitūcija paredz ieviest vispārēju satvaru attiecībā uz galvenajām nozarēm, 
izmantojot plašu formulējumu un lielāko daļu būtisku jautājumu attiecinot uz pamata 
likumiem. Šajā saistībā Ungārijas konstitūcijā ir vairāk nekā 50 atsauču uz pamata likumiem, 
kas regulē svarīgus sociālos jautājumus un institucionālos noteikumus, piemēram, tiesu 
iestāžu darbību (25. panta 7. punkts), ģimenes politiku (L pants), valstu pilsoņu tiesības 
(XXIX panta 3. punkts), ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu izveidi (17. panta 
4. punkts) utt. Lai pieņemtu un grozītu pamata likumus, ir vajadzīgs kvalificētā vairākuma 
atbalsts, ko veido divu trešdaļu balsstiesīgo parlamenta deputātu balsojums. 

Pamata likumu izmantošana pamatprincipu regulēšanai ir juridiski apšaubāma divu iemeslu 
dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka konstitūcijā nav skaidra formulējuma, un tāpēc šādi tiesību akti ir 
jāizstrādā ļoti rūpīgi, lai ievērotu pamatgarantijas (piemēram, tiesu iestāžu neatkarību). 
Otrkārt, plaši izmantojot pamata likumus, var ierobežot jaunā likumdevēja ietekmi pēc 
ievēlēšanas2. Šajā saistībā ECTK 1. protokola 3. pantā ir precizēts, ka vēlēšanām ir 
jānodrošina „tautas viedokļa izpausme, izvēloties likumdevēju varu”. Tas nozīmē, ka 
parlamentam ir jāvar elastīgi risināt jaunas problēmas sociālajā jomā. Tāpēc Venēcijas 
komisija ierosināja ierobežot pamata likumu darbības jomu un attiecināt to uz sfērām, kurās ir 
pamatota prasība, kas nosaka, ka ir vajadzīgs vairākuma atbalsts, ko veido divas trešdaļas 
balsstiesīgo.3

IV. Pamattiesības un pamatbrīvības
Pamatlikuma nodaļa „Brīvība un atbildība” (no 1. līdz 31. pantam) regulē pamattiesības un 
pamatbrīvības. 1. panta 3. punkta pirmajā teikumā ir norādīts, ka „3) Pamattiesību un saistību 
noteikumus regulē īpaši akti”. Nav sniegtas pamatnostādnes par šo īpašo aktu darbības jomu 
un saturu. Konstitūcijas noteikumi vairākos ar pamattiesībām saistītos jautājumos ir neskaidri, 
un atsauce uz īpašiem aktiem rada jautājumus par pamattiesību aizsardzības līmeni, kā arī 
atbilstību starptautiskajiem cilvēktiesību instrumentiem.
Šīs piezīmes attiecas, piemēram, uz konstitucionālo noteikumu par preses brīvību4, kas nav 
noteikta kā privātpersonas tiesības, bet gan kā valsts pienākums.5 Turklāt sīki izstrādātus 
noteikumus par preses brīvību un to uzraudzību skaidri regulē tikai pamata likums, nesniedzot 

                                               
1 Šajā saistībā skatīt Venēcijas komisijas atzinumu Nr. CDL-AD(2011)016 par Ungārijas jauno konstitūciju, 
2011. gada 20. jūnijs, 11. punkts.
2 Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma 24. punktu. 
3 Venēcijas komisijas atzinuma 27. punkts. Skatīt arī Ungārijas valdības nostājas Nr. CDL (2011)058 par 
Ungārijas jauno konstitūciju 2. punktu: „Taisnība, ka jaunajā konstitūcijā ir minētas 50 atsauces uz pamata 
likumiem, tomēr faktiskais pamata likumu (ko pieņēma ar balsu vairākumu, kuru veido divas trešdaļas 
balsstiesīgo) regulēto jautājumu skaits jaunajā konstitūcijā ir samazināts no 28 līdz 26. Tādējādi pamata likumu 
darbības joma ir sašaurināta”. 
4 Skatīt ECTK 10. pantu un ES Pamattiesību hartas 11. pantu.
5 Pamatlikuma IX pants. „1) ikvienam ir tiesības paust savu viedokli; 2) Ungārija atzīst un aizsargā preses 
brīvību un daudzveidību un nodrošina iespēju brīvi izplatīt informāciju, kas ir nepieciešama demokrātiska 
sabiedrības viedokļa veidošanai; 3) sīki izstrādātos noteikumus par preses brīvību un iestādi, kas uzrauga mediju 
pakalpojumus, preses produktus un informatīvās komunikācijas tirgu, regulē pamata likums”. 
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nekādas pamatnostādnes par šāda tiesību akta mērķi, saturu un ierobežojumiem1. Venēcijas 
komisija ierosināja precizēt, ka konstitucionālās garantijas ietver individuālas tiesības2.

Pastāv arī bažas par nacionālo un etnisko minoritāšu aizsardzības apmēru, kas minēts 
konstitūcijas XXIX pantā, kurā nav noteikts skaidrs valsts pienākums3, par mūža ieslodzījuma 
(bez tiesībām uz apžēlošanu) atbalstīšanu apzinātu un vardarbīgu pārkāpumu gadījumā4

(IV pants) un par to, ka konstitūcijā nav skaidri minēta nāvessoda atcelšana5. Nāvessoda 
aizliegums ir skaidri noteikts ES Pamattiesību hartā un ECTK 6. un 13. protokolā.
Venēcijas komisija uzsvēra, ka „konstitūcijās ir noteikumi, kas regulē vissvarīgākos 
jautājumus saistībā ar valsts darbību un individuālo pamattiesību aizsardzību. Tāpēc ir svarīgi 
konstitūcijā iekļaut vissvarīgākās garantijas šajā jomā un nepieņemt zemākus standartus”6. 
Šajā saistībā ir būtiski konstitucionālos noteikumus par pamattiesībām un pamatbrīvībām 
interpretēt atbilstīgi saistošajiem Eiropas standartiem, jo īpaši ECTK un Hartai, un attiecīgajai 
judikatūrai. 

V. Pilnvaru nošķiršana
Demokrātiska iestāžu sistēma, kas darbojas, pamatojoties uz varas dalījuma principu un 
kontroles un līdzsvara mehānismu, ir būtisks nosacījums, lai ES nodrošinātu savstarpēju 
uzticību, un šī sistēma jāpiemēro attiecībā uz savstarpēju atzīšanu kā pamatprincipu tiesu 
iestāžu sadarbībai civillietās un krimināllietās (LESD 81. un 82. pants). Tāpēc Ungārijas 

                                               
1 Skatīt Ungārijas valdības nostājas 6. punktu: „Konstitūcijas IX pantā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības paust savu 
viedokli. Šāds vārda brīvības formulējums pilnīgi atbilst attiecīgajam ECTK pantam (X pants). Vienlaikus 
saskaņā ar IX pantu valsts pienākums ir atzīt un aizsargāt preses brīvību un daudzveidību un nodrošināt iespēju 
brīvi izplatīt informāciju, kas ir nepieciešama demokrātiska sabiedrības viedokļa veidošanai... Arī ECTK nav 
skaidri formulētas privātpersonas tiesības uz preses brīvību — šādas tiesības izriet no individuālām tiesībām uz 
vārda brīvību”.
2 Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma 74. punktu.
3 Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma 82. punktu. Skatīt arī Ungārijas valdības nostājas 7. punktu: „XXIX pantā, 
lasot to kopā ar attiecīgajiem preambulas noteikumiem, ir minētas valsts plašas saistības iedzīvotāju aizsardzības 
jomā. Preambulā ir teikts, ka citu valstu pārstāvji, kas dzīvo Ungārijā, veido šīs valsts politisko kopienu un ir 
valsts daļa un ka Ungārijas iedzīvotāji apņemas aizsargāt Ungārijā dzīvojošo tautu valodu un kultūru... Sīki 
izstrādāto noteikumu par Ungārijā dzīvojošo citu valstu pārstāvju tiesībām definīcija un noteikumi par šo 
iedzīvotāju vietējās un tautas pašpārvaldes vēlēšanām ir deleģēti pamata likumā”. Skatīt arī Venēcijas komisijas 
atzinumu Nr. 671/2012 par Likumu par dažādu tautību pārstāvju tiesībām, 13.–20. punktu.
4 Saskaņā ar Venēcijas komisijas atzinuma 69. punktu: „Ungārijas jaunās konstitūcijas IV pants neatbilst Eiropas 
cilvēktiesību standartiem, ja tas izslēdz iespēju de facto un de jure saīsināt mūža ieslodzījumu”. Skatīt Ungārijas 
valdības nostājas 6. punktu: „Noteikumu par mūža ieslodzījumu konstitūcijā ieviesa, ņemot vērā Ungārijas 
vēlētāju skaidru gribu, kas tika izteikta, kad notika sabiedriskā apspriešanās par jauno konstitūciju. Konstitūcijā 
ir tikai stingri ierobežota šī soda veida izmantošana: tik smagu sodu piemēro tikai apzinātu un vardarbīgu 
pārkāpumu gadījumā. Prezidents var apžēlot jebkuru notiesātu personu.” Lai gan mūža ieslodzījums pilngadīgam
likumpārkāpējam būtībā nav aizliegts vai pretrunā 3. pantam, tomēr ECT arī uzskata, ka mūža ieslodzījuma, ko 
nevar saīsināt, piespriešana pilngadīgai personai var radīt domstarpības saskaņā ar 3. pantu (skatīt, inter alia,
Nivette pret Franciju, Nr. 44190/98, ECTK 2001-VII, Stanford pret Apvienoto Karalisti, Nr. 73299/01, 
2002. gada 12. decembris; un Kafkaris pret Kipru, Nr. 21906/04, 2008. gada 12. februāris).
5 Neskatoties uz to, ka Ungārija ir ratificējusi ECTK 6 un 13. protokolu. Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma 
Nr. 20 68. punktu. Skatīt arī Ungārijas valdības nostājas 6. punktu: „Neskatoties uz to, ka konstitūcijā nav minēta 
noteikta atsauce uz nāvessoda atcelšanu, tomēr jau 1990. gadā Konstitucionālā tiesa nosprieda, ka šāds soda 
veids neatbilst konstitūcijai... Konstitūcijā nav minēta juridiska prasība, kas skaidri paredz atcelt nāvessodu, jo 
konstitūcija neparedz Ungārijas tiesību sistēmā ieviest nāvessodu”. Saistībā ar nāvessoda atcelšanas nozīmi skatīt 
arī Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2006. gada Ieteikumu Nr. 1760 un Rezolūciju Nr. 1560, kas
paredz, ka skaidra valsts nostāja par nāvessoda atcelšanu ir svarīga cīņai pret tā izmantošanu. 
6 Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma 148. punktu.
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konstitūcijas nosacījumi, kas noteiktās jomās ierobežo parlamenta un konstitucionālās tiesas 
pilnvaras, rada bažas, jo var negatīvi ietekmēt savstarpējo uzticību. 

Parlamenta pilnvaras ir ierobežotas budžeta jomā, jo nesen izveidotajai Budžeta padomei, kas 
neietilpst parlamentā, ir veto tiesības, pieņemot valsts budžetu.1 Par budžeta pieņemšanu 
parasti ir atbildīgs tikai un vienīgi parlaments, īstenojot politisku programmu. Venēcijas 
komisija atgādināja, ka, ja lēmums ir atkarīgs no citas iestādes, kuras demokrātiskā likumība 
ir ierobežota, tas var negatīvi ietekmēt ar budžeta pieņemšanu saistītu lēmumu demokrātisko 
likumību.2 Saskaņā ar Pamatlikuma 23. pantu parlaments var izveidot patstāvīgas regulatīvās 
iestādes, kas saskaņā ar pamata likumu pildītu izpildvaras iestāžu noteiktus pienākumus, un 
Venēcijas komisija norādīja, ka tas var ierobežot parlamenta pilnvaras3. 

Vienlaikus Venēcijas komisija uzsvēra vairākas problēmas saistībā ar diviem pamata 
likumiem par tiesu iestādēm4 — attiecībā uz tiesu iestādes vadītāja (VAT priekšsēdētāja) 
plašajām pilnvarām un viņa saistību ar Valsts tiesu iestāžu padomi, kā arī attiecībā uz 
pārbaudes laiku un tiesnešu pārcelšanu un lietu sadali.5 Šīs problēmas ir tieši saistītas ar ļoti 
svarīgu jautājumu, proti, tiesu iestāžu neatkarību un objektivitāti. Ungārijas parlaments veica 
dažas izmaiņas, lai atrisinātu minētās problēmas, tomēr pārbaudes laiks joprojām var ilgt līdz 
6 gadiem.6 Vienlaikus Venēcijas komisija pauda bažas par pārāk plašām prokurora pilnvarām, 
piemēram, par uzņēmumu pienākumu pēc prokurora lūguma iesniegt dokumentus, par 
tiesībām ieiet privātās telpās, administratīvo procedūru plašu kontroli, prokuroru padomes 
neesamību utt.7

Saistībā ar konstitucionālo tiesu jaunās konstitūcijas 37. panta 4. punktā ir noteikts 
ierobežojums tās pilnvarām pārbaudīt Likuma par valsts budžetu konstitucionālismu un tā 
īstenošanu, attiecinot tās tikai uz skaidri noteiktām jomām („tiesību uz dzīvi un cilvēka cieņu 
pārkāpums, tiesību uz personas datu aizsardzību pārkāpums, domu, pārliecības un ticības 
brīvības un ar Ungārijas pilsonību saistītu tiesību pārkāpums[...]”), tādējādi nesodot par citiem 
pamattiesību pārkāpumiem. Venēcijas komisija stingri ieteica, ka tiesai ir jābūt tiesībām 
novērtēt visu tiesību aktu atbilstību konstitucionālajā līmenī garantētajām cilvēktiesībām, jo 
īpaši tiesībām uz nediskrimināciju (ECTK 14. pants; Hartas 21. pants) un tiesībām, ka netiek 
nepamatoti atņemts īpašums (ECTK 1. protokola 1. pants; Hartas 17. pants).8 Konstitūcija arī 
uzliek pienākumu konstitucionālajai tiesai ievērot „sabalansētas, pārredzamas un ilgtspējīgas 

                                               
1 Pamatlikuma 44. panta 3. punktā ir teikts, ka „pirms valsts budžeta pieņemšanas tas ir jāapstiprina Budžeta 
padomei, lai ievērotu 36. panta 4. un 5. punktā noteiktās prasības”.
2 Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma 129. punktu.
3 Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma 90. punktu. Skatīt arī Ungārijas valdības nostājas 8. punktu: „Šīm 
patstāvīgajām iestādēm katru gadu ir jāsniedz ziņojums parlamentam, un, attiecīgi, šo iestāžu darbību, proti, 
deleģēto pilnvaru izmantošanu, stingri kontrolē likumdevēja iestāde. Turklāt 23. pantā ir skaidri noteikts, ka 
patstāvīgo regulatīvo iestāžu vadītāju izdoti dekrēti nedrīkst būt pretrunā kādai normai ar augstāku juridisko 
spēku, tostarp parlamenta aktiem”.
4 2011. gada Likums CLXI un 2011. gada Likums CLXII, kā arī pieņemtie šo likumu grozījumi (priekšlikums 
Nr. T/6393).
5 Skatīt atzinumu Nr. 663/2012 par tiesu iestādēm, kā arī Ungārijas valdības atbildi un jaunākās tiesību aktu 
izmaiņas.
6 Skatīt Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas darba dokumentu Nr. 1 par pamattiesību situāciju: 
standarti un prakse Ungārijā (ietverot EP 2012. gada 16. februāra rezolūciju) — tiesu iestāžu neatkarība, 
2012. gada 26. jūnijs, 3. punkts, un Ungārijas valdības komentārus. 
7 Skatīt atzinumu Nr. 668/2012 par prokuroru dienestu un par Ungārijas valdības piezīmēm par atzinuma 
projektu.
8 Venēcijas komisijas atzinuma 127. punkts.
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budžeta pārvaldības principu”.1 Tādējādi budžeta pārvaldībai ir piešķirta prioritāte attiecībā uz 
iespējamiem pamattiesību pārkāpumu gadījumiem. Venēcijas komisija norādīja, ka 
finansiālos apsvērumus var ņemt vērā, interpretējot un piemērojot standartus, tomēr tie 
nedrīkst būt svarīgāki par konstitucionālajām garantijām.2

Minētie jautājumi, kas ir saistīti ar vairākām svarīgām jomām, piemēram, konstitucionālās 
tiesas pilnvaru samazināšanu nodokļu tiesību aktu jomā, parlamenta pilnvaru ierobežošanu 
saistībā ar budžeta jautājumiem — līdztekus Budžeta padomes plašajām pilnvarām šajā 
jomā3, noteikumiem par tiesu iestādēm un prokuroru dienestu, rada bažas par negatīvu 
ietekmi uz kontroles un līdzsvara mehānisma pareizu darbību demokrātiskā valstī.

                                               
1 N panta 3. punkts.
2 Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma 51. punktu. Skatīt arī Ungārijas valdības nostājas 4. punktu: „Jaunās 
konstitūcijas nosacījums, kas paredz, ka „Konstitucionālajai tiesai, tiesām un vietējai pašpārvaldei, veicot savus 
pienākumus, ir jāievēro sabalansētas, pārredzamas un ilgtspējīgas budžeta pārvaldības princips,” ir piemērojams 
tikai valsts iestādēm, pildot administratīvās pārvaldes pienākumus, un tas nav interpretācijas princips, ko var 
piemērot, ņemot vērā to pamata pienākumu izpildi (Konstitucionālās tiesas gadījumā: ņemot vērā tās 
pienākumus saistībā ar konstitūcijas pārskatīšanu)”.
3 Skatīt Ungārijas valdības nostājas 9. punktu: „Konstitucionālās tiesas pilnvaras, procedūras, organizāciju un 
darbību precīzi regulē pamata likums, precīzāk paskaidrojot Venēcijas komisijas ierosinātos jautājumus. Ieviešot 
prasību, kas paredz, ka, lai pieņemtu tiesību aktus, kas regulē, piemēram, sociālo un nodokļu politiku un Budžeta 
padomes izveidi, ir vajadzīgs vairākuma atbalsts, ko veido divas trešdaļas balsstiesīgo, tiek apliecināta stingra 
apņemšanās stabilizēt valsts sektora finanses. Stabilas valsts sektora finanses un prognozējama nodokļu un 
sociālā nodrošinājuma sistēma ir mūsdienīgas, ilgtspējīgas valsts ekonomikas pamats”.


