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I. Sissejuhatus

Käesolev töödokument annab ülevaate õigusraamistikust, mis reguleerib Ungari 
kohtusüsteemi sõltumatust. See viitab põhiseaduse1 kohtusüsteemi käsitlevatele sätetele ja 
järgmiste kardinaalsete seaduste sätetele: 2011. aasta seadus CLXI Ungari kohtute 
organiseerimise korralduse ja juhtimise kohta (AOAC), 2011. aasta seadus CLXII Ungari 
kohtunike õigusliku staatuse ja tasustamise kohta (ALSRJ) ning 2011. aasta seadus CLI 
Ungari konstitutsioonikohtu kohta2. Neid seadusi hinnati kehtivate Euroopa kohtuvõimu 
sõltumatuse standardite taustal, milleks on nimelt Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee 
soovitus (2010)12 ja Euroopa harta kohtunike statuudi kohta kooskõlas Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artikliga 6 ja Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohase pretsedendiõigusega3, 
samuti ELi põhiõiguste harta artikli 47 lõikega 24. Arvesse võeti ka Veneetsia komisjoni 
arvamusi 614/2011 uue põhiseaduse koostamisprotsessis kerkiva kolme õigusliku küsimuse 
kohta, 621/2011 Ungari uue põhiseaduse kohta ja 663/2012 ülalnimetatud kardinaalsete 
seaduste kohta ning Ungari valitsuse seisukohta nimetatud arvamuse 621/20115 suhtes ja 
teatavaks tehtud muudatusi.

II. Kohtuvõimu käsitlevad põhiseaduse sätted

Põhiseaduse tasandil tuleneb kohtusüsteemi sõltumatus peamiselt artikli C lõikes 1 nimetatud 
võimude lahususe põhimõttest: „Ungari riigi toimimine põhineb võimude lahususe 
põhimõttel.” Üksikkohtuniku sõltumatus on sätestatud artikli 26 lõikes 1: „Kohtunikud 
peavad olema sõltumatud ja alluma üksnes seadustele ning ei tohi olla seoses 
õigusemõistmisega mõjutatavad.” Artikli 25 lõikes 5 sätestatakse „kohtuomavalitsuse 
asutused, kes osalevad kohtute juhtimises”. Põhiseadusega ei reguleerita peamisi kohtunike 
sõltumatust toetavaid tegureid, nagu puutumatus, tagatud ametiaeg, juhtorganite struktuur ja 
koosseis – koos muude kohtusüsteemi korraldusele ja juhtimisele kehtestatud üksikasjalike 
eeskirjadega on need sätestatud kardinaalsetes seadustes. Sellest tulenevalt loob põhiseadus 
kohtuvõimu toimimisele väga üldise raamistiku, üldise ja ebamäärase keelekasutusega 

                                               
1 Ungari uue põhiseadusega esile kerkinud õigusprobleemidest ja selle vastuvõtmisprotsessiga seotud 
probleemidest (läbipaistvuse ja kaasatuse osas) üldülevaate saamiseks vt Veneetsia komisjoni arvamuse 
614/2011 lõikeid 14–19 ja arvamuse 621/2011 lõikeid 10–13 ning Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta 
resolutsiooni Ungari muudetud põhiseaduse kohta (P7_TA-PROV(2011)0315).
2 Käesolev töödokument käsitleb kohtuvõimu, pidades silmas kohtuid ja kohtunikke. Prokuratuuri käsitlevate 
õigusaktidega seotud puudusi vt Veneetsia komisjoni arvamusest 668/2012, mis käsitleb 2011. aasta seadust 
CLXIII prokuratuuri kohta ja 2011. aasta seadust CLXIV peaprokuröri, prokuröride ja teiste prokuratuuri 
töötajate staatuse ja nende karjääri kohta.
3 Euroopa Inimõiguste Kohus sedastas, et kohtu sõltumatuse kindlakstegemisel tuleb muu hulgas arvesse võtta 
selle liikmete ametissenimetamise viisi ja nende ametiaega, välise surve vältimise tagamist ja seda, kas asutus 
ilmutab sõltumatust, ning seoses erapooletusega, et sel nõudel on kaks tahku. Esiteks peab kohus olema 
subjektiivselt vaba isiklikest mõjutustest ja eelarvamustest. Teiseks peab ta olema objektiivsest seisukohast 
erapooletu, st  ta peab pakkuma piisavat kindlust, et välistada kõik asjassepuutuvad õigustatud kahtlused, 
kusjuures sõltumatuse ja objektiivse erapooletuse mõisted on tihedalt seotud. Vt nt Findlay vs. Ühendkuningriik, 
25. veebruar 1997, Lahendid 1997-I, lk 281, § 73.
4 Harta artikli 47 lõige 2: „Igaühel on õigus õiglasele ja avalikule asja arutamisele mõistliku aja jooksul 
sõltumatus ja erapooletus seaduse alusel moodustatud kohtus. Igaühel peab olema võimalus saada nõu ja kaitset 
ning olla esindatud.”
5 Ungari valitsuse 6. juuli 2011. aasta seisukoht seoses arvamusega Ungari uue põhiseaduse kohta.
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jäetakse enamik olulisi küsimusi kardinaalsetele seadustele. Seoses põhiseadusliku 
raamistikuga tõstatas Veneetsia komisjon konkreetsed küsimused põhiseaduse sätete kohta, 
mis käsitlevad seaduste tõlgendamist1, konstitutsioonikohtu volituste piiramist maksustamise 
ja eelarvega seotud asjades2 ning eluaegset vangistust tingimisi vabastamise võimaluseta3, 
ning hoiatas selgesõnaliselt, et mõnesid küsimusi tuleks põhimõtteliselt käsitleda 
põhiseaduses, mitte kardinaalses seadustes.4

III. Kohtuvõimu käsitlevad kardinaalsed seadused

Viitamine kardinaalsetele seadustele kindlate subjektide reguleerimise asemel põhiseaduses 
(uues põhiseaduses on 50 viidet, mis hõlmavad 26 subjekti) oli küsimus, mille tõstatas 
Veneetsia komisjon5. Samas hoiatas ta, et igasugused puudused või ebaselge sõnastus 
põhiseaduses seoses kohtuvõimuga nõuavad kardinaalse seaduse koostamisel äärmist 
hoolikust. Ometi põhjustasid kaks vastuvõetud kardinaalset seadust6, AOAC ja ALSRJ, 
mitmeid mureküsimusi kogu kohtuvõimu sõltumatuse ja üksikkohtunike tagatiste vallas, eriti 
seoses riikliku kohtuasutuse esimehe osaga, ametissemääramise korra, katseaja, kohtunike ja 
kohtuasjade üleviimise ning distsiplinaarmenetlusega.7

Kohtuvõimu iseregulatsioon ja riikliku kohtuasutuse esimees

Uue seadusega (AOAC) luuakse riiklik kohtuasutus ja kesksed kohtuvõimu 
juhtimiskohustused koondatakse riikliku kohtuasutuse esimehe kui üksikisiku kätte. Esimehe 
pädevuste loetelu on kehtestatud AOAC alapeatükis 76 ja ALSRJ erinevates alapeatükkides.
Nagu allpool täpsemalt näidatud, on need volitused väga ulatuslikud, nende hulgas on 
selliseid, mis ei kuulu liikmesriikide kohtustruktuuri juhi tavapäraste pädevuste hulka, ning 
                                               
1 Artikli R lõige 3: „Põhiseaduse sätteid tõlgendatakse kooskõlas sätete eesmärkide, riikluse eesmärkide ja meie 
ajaloolise põhiseaduse saavutustega.”
Artikkel 28: „Seaduste kohaldamisel tõlgendavad kohtud iga seaduse teksti peamiselt vastavalt seaduse 
eesmärgile ja põhiseadusele. Põhiseaduse ja teiste seaduste tõlgendamise aluseks on eeldus, et nad täidavad 
moraalset ja majanduslikku eesmärki, mis vastab tervele mõistusele ja avalikele huvidele.” Sellega seoses vt 
Veneetsia komisjoni arvamuse 621/2011 lõikeid 28–30, 110 ja 149, samuti valitsuse vastust, kus öeldakse, et 
„viitel ajaloolisele põhiseadusele kui uue põhiseaduse tõlgendamise allikale on üksnes sümboolne iseloom”, 
samas aga tundub, et sellele ei omistata mitte ainult sümboolset iseloomu, kui lisatakse, et „konstitutsioonikohtu 
kohustuseks on leida ajaloolise põhiseaduse saavutuste täpne sisu”.
2 Veneetsia komisjon, arvamuse 621/2011 lõiked 120–127 ja 146.
3 Põhiseaduse artikkel IV. Vt Veneetsia komisjoni arvamuse 621/2011 lõikeid 69-70.
4 Veneetsia komisjoni arvamus 621/2011 lõige 147: „Peale selle on olulisemate valdkondade, nagu kohtuvõimu 
… jaoks loodud põhiseaduslik raamistik üsna üldine. … Nii olulistes valdkondades kehtivate põhimõtete 
tagatised sätestatakse tavaliselt põhiseaduses, eriti kui kavandatakse suuri reforme, nagu Ungari kohtuvõimu 
reform.”
Vt ka Veneetsia komisjoni arvamuse 614/2011 lõikeid 51–53.
5 Veneetsia komisjon, arvamuse 621/2011 lõiked 22–27.
6 Neid käsitatakse kardinaalsete õigusaktidena, sest suures osas on seda mõlemad seadused (AOAC alapeatükk 
175 ja ALSRJ alapeatükk 237). Veneetsia komisjon tõstatas mõlema seaduse mitme aspekti nn 
ülekardinaliseerimise küsimuse – arvamuse 621/2011 lõiked 18–20.
7 Veneetsia komisjoni arvamuses 663/2012 (lõikes 9) öeldakse, et „käesolevas arvamuses kontrollitud 
kardinaalsete seaduste mõnede sätete mittevastavust Euroopa standarditele võib selgitada suure hulga 
õigusaktide vastuvõtmisega väga lühikese aja jooksul”.
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selliseid, mida on kirjeldatud väga üldsõnaliselt ja selgete kriteeriumideta nende rakendamise 
reguleerimiseks.1 Pealegi nõuab riikliku kohtuasutuse esimehe pikaajaline mandaat (üheksa 
aastat pikendamisvõimalusega parlamendi kahekolmandikulise häälteenamusega – AOAC 
alapeatükk 66) ja ühes sellega nimetatud ulatuslikud pädevused kõrgetasemelist 
aruandekohustust. Seoses sellega nõutakse esimehelt oma tegevuse kohta aruande esitamist 
riiklikule kohtunõukogule iga kuue kuu järel ja parlamendile kord aastas. Kuigi aruandlus on 
läbipaistvuse jaoks oluline, ei saa seda vastavalt liikmesriikides kehtestatud süsteemidele 
siiski piisavaks pidada. Lisaks ei ole riiklikule kohtunõukogule kui kohtuvõimu enda 
esindajatest koosnevale asutusele, mis on riikliku kohtuasutuse esimehe 
järelevalveinstitutsioon, usaldatud tõhusaid volitusi: see koosneb valitud kohtunikest, kes on 
riikliku kohtuasutuse esimehe haldusmeetmete subjektiks; riiklik kohtuasutus tagab riikliku 
kohtunõukogu tegevuse tingimused ja riikliku kohtuasutuse esimees osaleb riikliku 
kohtunõukogu kinnistel koosolekutel. Samas ei pea Veneetsia komisjon riikliku kohtuasutuse 
esimeest kohtuomavalitsuse organiks.2

Peale selle ei selgu kardinaalsete seaduste sõnastusest, kas riikliku kohtunõukogu arvamused 
ja soovitused on riikliku kohtuasutuse esimehele siduvad, Veneetsia komisjon tajus riikliku 
kohtunõukogu rolli nõrgana.3 Lisaks tekitasid täiendavaid mureküsimusi riikliku kohtuasutuse 
esimehe taandamisega seotud menetluslikud tõkked. Riikliku kohtuasutuse esimehe saab 
vabariigi president või riiklik kohtunõukogu taandada parlamendi kahekolmandikulise 
häälteenamuse toel vaid üldsõnaliselt määratletud põhjustel, kui ta ei ole „oma 
teenistuskohale kõlbulik”. Kõik need aspektid viisid Veneetsia komisjoni järelduseni (lõige 
26), et „üheski Euroopa Nõukogu liikmesriigis pole üksikisikule antud nii ulatuslikke volitusi 
ilma olulise demokraatliku vastutuseta” ja et (lõige 36) riikliku kohtuasutuse esimees ei ole 
„mitte üksnes tugev kohtujuht”, vaid „tänu õigusele viia kohtuasju üle teise kohtusse, oma 
mõjule üksikkohtunikele ja kohtuvõimu sisestruktuurile, sekkub vahetult ka kohtuotsuste 
tegemisse”. Komisjon palus Ungaril suurendada riikliku kohtuasutuse esimehe 
aruandekohustust.4

                                               
1 Tema ülesannetes sisaldub vähemalt 65 pädevust, hõlmates kaugeleulatuvaid kohtunike sõltumatusega seotud 
pädevusi, näiteks kohtuid käsitlevate õigusaktide algatamine, otsuse tagamiseks mõistliku aja jooksul muu kohtu 
määramine, korralduse andmine selliste kohtuasjade kiirkorras lahendamiseks, mis puudutavad suurt hulka 
ühiskonnast või millel on avalikku huvi silmas pidades märkimisväärne tähtsus, ettepaneku tegemine vabariigi 
presidendile kohtunike ametisse määramise või ametist vabastamise kohta, otsuste vastuvõtmine kohtunike teise 
teenistusse üleviimise või kinnitamise ja nende pikaajaliste lähetuste kohta, distsiplinaarmenetlusteks ettepaneku 
tegemine, tiitlite omistamise algatamine, teisele kohtule õigustmõistva positsiooni omistamine, kandidaatide
järjekoha muutmine, kohtuesimeeste nimetamine. Vt ka üksikasjus Veneetsia komisjoni arvamuse 663/2012 
lõikeid 33–36.
2 Veneetsia komisjoni arvamuse 663/2012 lõige 51: „... ainuüksi asjaolu, et vaid kohtunikud võivad olla riikliku 
kohtuasutuse esimeheks, ei tee viimasest veel kohtuomavalitsuse organit … Kuna riikliku kohtuasutuse esimehe 
on valinud parlament, s t  kohtuvõimu vaatenurgast väline osaline, ei saa teda pidada kohtuomavalitsuse 
organiks”.
3 Seepärast järeldas Veneetsia komisjon, samas (lõige 50), et riiklikul kohtunõukogul „peaaegu puuduvad 
märkimisväärsed volitused ja tema rolli kohtuvõimu juhtimisel võib pidada ebaoluliseks”.
4 Seoses Veneetsia komisjoni arvamusega andsid Ungari riigiasutused oma 14. märtsi 2011. aasta dokumendis 
teada järgmistest seadusandlikest lahendustest: anda mitmed riikliku kohtuasutuse volitused üle riiklikule 
kohtunõukogule, näiteks võimalus tagada kohtuasjade kiirkorras lahendamine; rangem aruandekohustus kirjalike 
küsimuste ja suuliste vastuste võimalusega; ainult võimalus, mitte õigus, teha ettepanekuid uuteks õigusaktideks;
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Kohtunike valimine ja ametisse nimetamine

Kohtunike ametisse nimetamise protseduur on reguleeritud ALSRJ alapeatükkides 3–30.
Vabariigi president nimetab ametisse ühe riikliku kohtuasutuse esimehe poolt esitatud 
kandidaatidest. Kohtunikekogu kuulab kandidaadid ära ja järjestab nad objektiivsete 
kriteeriumide alusel (erialase sobivuse test ja muud kriteeriumid, mis on seotud akadeemilise 
ja erialase kogemusega). Nii pingerida kui ka taotlused saadetakse hindamiseks riikliku 
kohtuasutuse esimehele. Kuigi ametissenimetamine ühe isiku poolt on Euroopa standarditega 
kooskõlas, antakse ALSRJ sätetega riikliku kohtuasutuse esimehele oluline kaalutlusõigus.
Kui riikliku kohtuasutuse esimehele on esitatud kohtunikekogu poolt koostatud kandidaatide 
pingerida, võib ta kaalutledes otsustada sellest kõrvale kalduda ja esitada ametikoha 
täitmiseks nimekirjast teise või kolmanda kandidaadi, kusjuures ei nähta ette kohtupoolset 
kontrolli (alapeatüki 18 lõige 3).1 Seetõttu järeldas Veneetsia komisjon, et uue süsteemi 
tagajärjeks on (lõige 61) „vähenenud kindlus, et kandidaadid valitakse objektiivselt”.

Ametiaeg ja ametist tagandamatus

Soovituses (2010)12 on öeldud: „Ametiajaga kindlustatus ja ametist tagandamatus on 
võtmetegurid kohtunike sõltumatuses”. ALSRJ järgi nimetatakse kohtunikud esmakordselt 
ametisse kolmeaastase katseajaga (alapeatüki 23 lõige 1). Tähtajaliselt ametisse nimetatud 
kohtunik võib taotleda enda ametisse nimetamist määramata ajaks. Sel juhul hinnatakse tema 
ametialast tulemuslikkust (alapeatükk 24). Sätestatud on ka katseaja kordamise võimalus 
(alapeatüki 25 lõige 4). Seadusega ei kehtestata kumulatiivse katseaja piirmäära ega 
konkreetseid tagatisi alalise ametiaja kohta käivateks otsuseks. Veneetsia komisjon rõhutas, et 
kuigi katseaeg on mõnedes riikides kasutusel, on see kohtunike sõltumatusest lähtudes üldiselt 
problemaatiline, sest kohtunikud „võivad tunnetada survet langetada kohtuasjades mingeid 
konkreetseid otsused”. Seepärast peab iga selline süsteem sätestama objektiivsed kriteeriumid 
ja protseduurilised tagatised ning selgesõnalised piirangud kumulatiivsele katseajale.2

Ametist tagandamatusega seoses öeldakse soovituse (2010)12 lõikes 52: „Kohtunikku ei 
tohiks ilma tema nõusolekuta nimetada uuesti ametisse või viia üle teisele ametikohale, välja 
arvatud distsiplinaarkaristuse või kohtusüsteemi ümberkorraldamise puhul.” Kohtu esimees 
võib kohtunikke ilma nende nõusolekuta teenistuse huvides ajutiselt üle viia üheks aastaks iga 

                                                                                                                                                  
kõrvalekalded kandidaatide järjekohas riikliku kohtunõukogu poolt kinnitatud tingimustel ja nõusolekul;
teatavatel juhtudel, kui on tegu kohtujuhi nimetamisega, riikliku kohtunõukogu nõusolek.
1 Vt ka Veneetsia komisjoni arvamuse 663/2012 lõikeid 54–61, kus rõhutatakse, et süsteem ei ole vastavuses 
soovituse (2010)12 lõikega 47, kus nähakse ette „sõltumatu ja pädev organ, mis koosneb suures osas 
kohtunikest”, mis peaks „saama anda soovitusi või väljendama oma arvamust, mida asjakohane ametisse 
nimetav organ peab tegelikkuses järgima”.
2 Veneetsia komisjoni arvamuse 663/2012 lõiked 66–68. Ungari riigiasutused andsid oma 14. märtsi 2011. aasta 
dokumendis teada järgmistest seadusandlikest lahendustest: katseaja piiramine kahele korrale (kaks korda kolm 
aastat).
Seoses katseajaga vt ka Veneetsia komisjoni ja Euroopa Nõukogu inimõiguste ja õigusküsimuste peadirektoraadi 
koostöö direktoraadi 16. märtsi 2010. aasta ühisarvamust 550/2009 viieaastase katseaja kohta Ukrainas (lõige 
39): „Kui katseaega peetakse vältimatuks, ei tohiks see ületada kahte aastat. Viit aastat ei saa pidada 
vastuvõetavaks. Niisugune ajavahemik tähendaks, et olulisel hulgal kohtunikest oleks kogu selle aja jooksul 
ebakindlus oma tuleviku suhtes”.
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kolme aasta järel ning riikliku kohtuasutuse esimehel on õigus anda korraldusi ajutisteks 
lähetusteks (alapeatükk 33). Kui kohtunik ei ole sellise üleviimisega nõus, vabastatakse ta 
automaatselt ametist ja tema teenistus lõpetatakse (alapeatükk 94). Veneetsia komisjoni sõnul 
on selline süsteem liiga karm ja peavad olema „nii selged ja proportsionaalsed eeskirjad 
selliste meetmete jaoks kui ka kaebuse esitamise õigus”.1

Kohtuasjade jaotamine

Kohtuvõimu sõltumatuse tagamiseks peaks „kohtuasjade jaotamine kohtu piires olema 
kooskõlas objektiivsete ja eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumidega” (soovitus (2010)12) 
mis on eelnevalt seadusega kehtestatud. Kuigi AOAC kehtestab kohtuasjade jaotamiseks 
konkreetsed kriteeriumid (alapeatükk 9), põhinevad nendest tehtavad erandid Veneetsia 
komisjoni sõnul märkimisväärselt ebamäärastel kriteeriumidel ja muretsema paneb nende 
mõju kohtuvõimu sõltumatusele. Kui seda tingib eesmärk lahendada kohtuasi „mõistliku aja 
jooksul”, võib riikliku kohtuameti esimees suunata asja menetlusse vastutava kohtu asemel 
teise kohtusse (alapeatükk 76), ilma et selleks kehtiksid selged ja objektiivsed kriteeriumid.2

Pensioniiga

ALSRJ ja põhiseaduse ajutiste sätetega määratakse kindlaks, et ülemine vanusepiir ühtib 
pensionieaga (62 eluaastat), nii et pensioniikka jõudnud kohtunikud peavad minema 
pensionile. Pensioniea ülempiiri järsk muutus tähendab, et ligikaudu 10 protsenti Ungari 
kohtunikest läheb lühikese aja jooksul pensionile.3 Sellega seoses juhtis Veneetsia komisjon 
tähelepanu tagasiulatuva mõju ja sõltumatuse tajumise probleemile pensionile suunduvate 
kohtunike suure hulga tõttu.4 Samal ajal keelavad direktiiviga 2000/78/EÜ sätestatud ELi
eeskirjad, mis käsitlevad võrdset kohtlemist töö saamisel, vanusel põhineva diskrimineerimise 
töökohal. Kui valitsus otsustab, et ühel rühmal inimestest alandatakse pensioniiga ja teistel 
mitte, on vaja objektiivset ja proportsionaalset õigusemõistmist Euroopa Kohtu 
pretsedendiõiguse alusel. Järgides Euroopa Komisjoni 17. jaanuari märgukirja, kavandas 
Ungari sätte, millega lubataks üksikjuhtudel tõsta kohtuniku pensioniiga 62. eluaastast 
kõrgemale, kui kohtunik läbib riikliku kohtunõukogu kontrolli tema kutsealase ja 
meditsiinilise sobivuse osas. Komisjoni arvates ei ole see ettepanek kooskõlas ELi õigusega, 
sest niisugused pikendamised võivad olla meelevaldsed, rakenduvad vaid üksikjuhtudel ega 
kaota komisjoni põhimure ─ kohtunike erinevat kohtlemist võrreldes teiste elukutsetega.
Seetõttu järeldas komisjon, et Ungari ei suutnud objektiivselt põhjendada kohtunike, 
prokuröride ja notarite kohustusliku pensioniea alandamist, ning otsustas 7. märtsil 2012. 
aastal saata põhjendatud arvamuse, mis tähendab ELi rikkumismenetluse teist etappi, ja 

                                               
1 Veneetsia komisjoni arvamuse 663/2012 lõige 79. Ungari riigiasutused andsid oma 14. märtsi 2011. aasta 
dokumendis teada järgmistest seadusandlikest lahendustest: üleviimine on võimalik ainult juhul, kui selle 
muudavad vajalikuks töökoormuse ühtlane jaotamine või kohtuniku ametialane areng.
2 Veneetsia komisjon viitas üheksale kohtuasjale, kus üleviimine juba aset leidis. Veneetsia komisjoni arvamuse 
663/2012 lõiked 86–94. Ungari riigiasutused andsid oma 14. märtsi 2011. aasta dokumendis teada järgmisest 
seadusandlikust lahendusest: riiklik kohtunõukogu väljastab soovituse, mida riikliku kohtuasutuse esimees peab 
järgima.
3 Veneetsia komisjoni arvamuse 663/2012 lõiked 102–110.
4 Ungari riigiasutused andsid oma 14. märtsi 2011. aasta dokumendis teada järgmistest seadusandlikest 
lahendustest: üleminekusätete muutmine, konsulteerides Euroopa Komisjoniga.
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suunas küsimuse 25. aprillil 2012. aastal Euroopa Kohtusse.

Konstitutsioonikohus

Veneetsia komisjon1 hindas ka Ungari konstitutsioonikohut käsitlevat 2011. aasta seadust 
CLI, juhtides muu hulgas tähelepanu järgmistele asjaoludele: konstitutsioonikohtu sõltumatus 
ja tema kohtunike staatus peaks olema tagatud põhiseadusega, mitte ainult 
konstitutsioonikohtu seadusega; kehtestada tuleks täiendavad menetluslikud tagatised seoses 
liikmete kohtust väljaarvamisega; tuleks selgitada kaht kaebuste menetluskorda; erandi 
tegemine õiguskaitsevahendite ammendamise nõudest tuleks sätestada kõigiks juhtudeks, kui 
selle eeskirja järgimine võib põhjustada isikule pöördumatut kahju; õigusabi sätete 
puudumine; konstitutsioonikohtu seaduse nn kardinaalsed elemendid peaks piirduma 
aluspõhimõtetega; kaotada tuleks konstitutsioonikohtu eelarvealaste kontrollivolituste 
piirangud.

IV. Sõltumatuse ja erapooletuse tajumine, Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja 
vastastikuse tunnustamise põhimõte

Kõigil kohtunike sõltumatuse ja erapooletusega seotud kahtlustel, mis põhinevad põhiseaduse 
ja riigisiseste seaduste süstemaatilistel vigadel, võib olla oluline mõju vabaduse, turvalisuse ja 
õiguse ühises alas jätkuvale koostööle, mis põhineb vastastikuse tunnustamise põhimõttel, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 81 (tsiviilasjad) ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 82 (kriminaalasjad). Sellega seoses tuleb tähelepanu juhtida ELi pädevustele 
kriminaalõiguse alal, kus on juba olemas mitmed kaugeleulatuvad vastastikusel tunnustamisel 
põhinevad vahendid, tähendades liikmesriikide kohtuotsuste suuremal või vähemal määral 
automaatset tunnustamist, ulatudes kahtlusaluste ja süüdi mõistetud isikute üleandmisest 
(Euroopa vahistamismäärus) katseaja meetmete ja tõendite kogumiseni (Euroopa 
tõendikogumismäärus ja kavandatav Euroopa uurimismäärus). Seetõttu ohustaksid kõik 
kohtute sõltumatuse ja erapooletusega seoses ilmnevad probleemid kogu olemasolevat 
vastastikusele usaldusele tuginevat struktuuri. Samas võiks iga piiriülene küsimus, mille 
korral rakendatakse ELi seadust, lülituda otse harta artikli 47 lõike 2 juurde, mis on seotud 
harta artikli 52 lõikega 3, mis käsitleb Euroopa inimõiguste konventsiooniga tagatud õiguste 
kooskõlastatud mõistmist.

V. Kohtuvõimu käsitlevate kardinaalsete seaduste muudatused

2. juulil 2012 võttis Ungari parlament vastu seadusandliku ettepaneku nr T/6393, millega 
muudeti 2011. aasta seadust CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta ning 2011. aasta 
seadust CLXII kohtunike õigusliku staatuse ja tasustamise kohta (edaspidi „uus õigusakt”). 
Praegu hindab seadusi muutvaid sätteid Veneetsia komisjon. Ta esitab oma seisukoha eeldatavasti 
2012. aasta oktoobris. Allpool on toodud uue õigusakti ülevaade.

Volituste ümberjagamine riikliku kohtuasutuse esimehe ning riikliku kohtunõukogu vahel

Riikliku kohtuasutuse esimehe volituste piiramiseks ning nende kasutamise tingimuste 

                                               
1 Veneetsia komisjoni arvamus 665/2012.
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kindlaksmääramiseks antakse uue õigusaktiga rida volitusi nii personali kui ka kohtute 
juhtimise osas üle riiklikule kohtunõukogule. 

Kohtunike ametisse nimetamise menetluse osas peab riiklik kohtunõukogu määrama kindlaks 
põhimõtted, mida riikliku kohtuasutuse esimees peab järgima, kui ta annab vaba ametikoha 
paremusjärjestuses teisel või kolmandal kohal olevale kandidaadile. Riiklikule 
kohtunõukogule on samuti antud nõusolekuõigus kohtunike taotluste üle otsustades, juhul kui 
riikliku kohtuasutuse esimees muudab kandidaatide järjestust. Riikliku kohtunõukogu 
nõusolekut taotletakse ka kohtujuhtide ametisse nimetamisel, kui kandidaat ei ole saanud 
õigusliku järelevalve eest vastutava nõukogu enamiku toetust. Riiklik kohtunõukogu avaldab 
igal aastal arvamuse riikliku kohtuasutuse esimehe ja kohtu esimehe tegevuse kohta kohtunike 
ja kohtujuhtide taotluste hindamisel1.

Riikliku kohtunõukogu uued volitused personali valdkonnas hõlmavad muu hulgas järgmist: -
volitus avaldada vestluse põhjal esialgne arvamus riikliku kohtuasutuse esimeheks ja kohtu 
esimeheks määratud isikute kohta; - võimalus kiita kohtunike tagasiastumise korral heaks 
kolmest kuust lühem etteteatamisperiood ning vabastada kohtunik etteteatamisperioodil tema 
tööalastest kohustustest kas osaliselt või täielikult2.

Kohtute juhtimise valdkonnas on riiklikule kohtunõukogule antud järgmised uued 
kohustused: - riiklik kohtunõukogu kiidab heaks kohtu kodukorra ning avaldab selle 
tsentraalsel veebisaidil3; - ta võib põhjendatud juhul nõuda kiiret lahendust juhtumite puhul, mis 
puudutavad suurt osa ühiskonnast või avaliku huvi seisukohast eriti oluliste juhtumite puhul4; -
riiklik kohtunõukogu kehtestab põhimõtted, mis riikliku kohtuasutuse esimees peab järgima, 
kui ta suunab asja vastutava kohtu asemel teise kohtusse, mida tingib eesmärk lahendada 
kohtuasi mõistliku aja jooksul5.

Riikliku kohtuasutuse esimehe aruandekohustust suurendavad muudatused

Uus õigusakt ei lühenda riikliku kohtuasutuse esimehe ametiaega (9 aastat). Kuid selles 
kaotatakse võimalus pikendada riikliku kohtuasutuse esimehe ametiaega pärast selle 
lõppemist, kui parlamendil ei õnnestu valida uut esimeest6. Takistuse korral või juhul, kui 
ametikoht on täitmata, asendab riikliku kohtuasutuse esimeest riikliku kohtuasutuse 
aseesimees. Kui asendamisõigusega isikud puuduvad, täidab riikliku kohtuasutuse esimehe 
kohuseid riikliku kohtunõukogu esimees7.

Eesmärgiga parandada järelevalvet riikliku kohtuasutuse esimehe tegevuse üle suurendab uus 
õigusakt tema aruandluskohustust, samuti põhjenduste esitamise kohustust. Riikliku 
kohtuasutuse esimehe kohustust anda igal aastal aru parlamendile on täiendatud kohustusega 
anda vähemalt ühe korra iga-aastaste aruannete vahel aru kohtutega tegelevale 

                                               
1 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatüki 7 lõige 4.
2 Täielik nimekiri riikliku kohtunõukogu volitustest personali valdkonnas on sätestatud 2011. aasta seaduse 
CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatüki 7 lõikes 4.
3 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatüki 7 lõige 2.
4 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatüki 7 lõige 3.
5 Vt eelmine allmärkus.
6 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatükk 14.
7 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatükk 6.
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parlamendikomisjonile1. Lisaks sellele peab riikliku kohtuasutuse esimees kõigi oma 
ametikohustusi täites tehtud otsuste puhul esitama vajaduse korral oma otsuse põhjendused2. 

Riikliku kohtunõukogu sõltumatust suurendavad muudatused 

Ehkki uus õigusakt ei muuda riikliku kohtunõukogu koosseisu (see koosneb ainult 
kohtunikest), tagab õigusakt, et kohtunõukogu koosolekutel osalevad nõuandvas rollis lisaks 
riikliku kohtuasutuse esimehele ja justiitsministrile peaprokurör, Ungari advokatuuri esimees, 
Ungari notarite koja esimees ning riikliku kohtunõukogu esimehe kutsutud 
kodanikuühiskonna ja muude huvirühmade esindajad. Kuid riikliku kohtuasutuse esimees ja 
teised konsulteerimisõigustega isikud ei tohi enam osaleda kinnistel koosolekutel, kui riiklik 
kohtunõukogu pole selleks luba andnud3.

Uus õigusakt annab riiklikule kohtunõukogule õiguse luua kokkuleppel riikliku kohtuasutuse 
esimehega riikliku kohtuasutuse eelarve sees oma eraldi eelarve4. Kuid riiklik kohtuasutus 
loob jätkuvalt riiklikule kohtunõukogule logistilised ja tehnilised tingimused. 

Kohtunike tähtajaliselt ametisse nimetamisega ja nende üleviimisega seotud muudatused

Uus õigusakt kaotab korduvate katseaegade võimaluse5, mis on sätestatud ALSRJ alapeatüki 
25 lõikes 4 ja mille kohaselt kohtunik võidakse ametisse nimetada korduvalt kolmeaastaseks 
tähtajaks, kui talle on antud hinnanguks „sobiv, vajalik edasine hindamine”. Juhul kui 
kohtuniku tegelik kohtutöö kestis vähem kui 18 kuud (hindamiseks minimaalselt vajalik 
periood), võidakse uue õigusakti kohaselt ametiaega pikendada kolme aasta võrra, selle 
asemel et kohtunik uuesti tähtajaliselt ametisse nimetada (nagu tehti enne muudatuste 
vastuvõtmist). Kohtuniku ametiaega võidakse korduvalt pikendada, kuni tegelik kohtutöö on 
kestnud hindamiseks minimaalselt vajalikud 18 kuud6. 

Ajutise lähetamisega seoses annab uus õigusakt võimaluse määrata kohtunik ilma tema 
nõusolekuta korra iga kolme aasta jooksul maksimaalselt üheks aastaks ametisse teise 
teenistuskohta. Sellega seoses on uues õigusaktis täpsustatud, et ajutise lähetuse saab määrata 
selleks, et tagada töökoormuse ühtlane jagunemine kohtute vahel7 (varasemas sättes osutati 
lihtsalt „teenistuse huvidele”). 

Kui kohus lõpetab tegevuse või kui tema pädevus väheneb, nii et kohtuniku töö selles kohtus 
ei ole enam võimalik, on uues õigusaktis sätestatud riikliku kohtuasutuse esimehe kohustus 
pakkuda asjaomasele kohtunikule ametikohta sama tasandi kohtus või ühe tasandi võrra 
madalamas või kõrgemas kohtus. Kui ei ole pakkuda ühtegi ametikohta või kui kohtunik ei 
vali ühtegi võimalikest ametikohtadest, viib riikliku kohtuasutuse esimees kohtuniku üle sama 
tasandi kohtusse või tasandi võrra madalamasse kohtusse, võttes nõuetekohaselt arvesse 

                                               
1 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatükk 4 lõige 4.
2 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatüki 5 lõige 1.
3 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatükk 10.
4 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatükk 8.
5 2011. aasta seaduse CLXII kohtunike õigusliku staatuse ja tasustamise kohta muudatuste alapeatüki 29 lõige 2.
6 2011. aasta seaduse CLXII kohtunike õigusliku staatuse ja tasustamise kohta muudatuste alapeatükk 18.
7 2011. aasta seaduse CLXII kohtunike õigusliku staatuse ja tasustamise kohta muudatuste alapeatükk 19.
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asjaomase kohtuniku huve1. Nagu allpool märgitud, võivad kohtunikud üleviimise korral 
pöörduda oma teenistussuhte käsitlemiseks haldus- või töökohtusse.

Uued võimalused riikliku kohtuasutuse esimehe otsuste kohtulikuks läbivaatamiseks

Uus õigusakt annab kohtunikele üldise õiguse pöörduda kohtusse seoses riikliku kohtuasutuse 
esimehe tehtud otsustega personalijuhtimise valdkonnas. Lisaks sellele loob uus õigusakt 
kohtunikele võimaluse esitada põhiseaduslikke kaebusi seoses riikliku kohtuasutuse esimehe 
koostatud eeskirjadega2. 

Samuti annab uus õigusakt õiguse nõuda ametisse nimetamise kohtulikku läbivaatamist. Iga 
kandidaat võib esitada ametisse nimetamise otsusele vastuväite, kui õiguslikud nõuded eduka 
kandidaadi ametisse nimetamiseks ei ole täidetud või kui edukas kandidaat ei täida 
konkursiteates nimetatud tingimusi. Vastuväide esitatakse selle kohtu esimehele, kuhu 
kandideeriti. Kohtu esimees edastab selle riikliku kohtuasutuse esimehe kaudu Budapesti 
haldus- ja töökohtule, millel on ainupädevus juhtumi arutamiseks3.

Seoses riikliku kohtuasutuse esimehe otsusega määrata teine kohus kohtuasja arutamiseks 
mõistliku aja jooksul annab uus õigusakt osapooltele õiguse nõuda asja kohtulikku 
läbivaatamist. Osapoolte esitatud kaebusi teise kohtu määramise otsuse kohta arutab kohus. 
Kohus saab muuta riikliku kohtuasutuse esimehe kaalutlusotsust ainult siis, kui riikliku 
kohtuasutuse esimees on rikkunud otsuse tegemise suhtes kohaldatavaid sätteid4. 

Seoses riikliku kohtuasutuse esimehe otsusega viia kohtunik üle teise kohtusse, juhul kui 
kohus lõpetab tegevuse või kui kohtu pädevus väheneb, nii et kohtuniku töö selles kohtus ei 
ole enam võimalik, annab uus õigusakt kohtunikele õiguse nõuda otsuse kohtulikku 
läbivaatamist. Kohtunikud võivad üleviimise korral pöörduda oma teenistussuhte 
käsitlemiseks haldus- või töökohtusse5.

                                               
1 2011. aasta seaduse CLXII kohtunike õigusliku staatuse ja tasustamise kohta muudatuste alapeatükk 20.
2 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatüki 5 lõige 4.
3 2011. aasta seaduse CLXII kohtunike õigusliku staatuse ja tasustamise kohta muudatuste alapeatükk 17.
4 2011. aasta seaduse CLXI kohtute korralduse ja juhtimise kohta muudatuste alapeatüki 3 lõige 2.
5 2011. aasta seaduse CLXII kohtunike õigusliku staatuse ja tasustamise kohta muudatuste alapeatükk 20.


