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I. Johdanto

Tässä työasiakirjassa annetaan yleiskatsaus Unkarin oikeuslaitoksen riippumattomuutta 
koskevaan oikeudelliseen kehykseen. Siinä viitataan perustuslain1 ja seuraavien päälakien 
säännöksiin oikeuslaitoksesta: vuoden 2011 laki CLXI Unkarin tuomioistuinten 
organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC), vuoden 2011 laki CLXII Unkarin tuomareiden 
oikeudellisesta asemasta ja palkkioista (ALSRJ) ja vuoden 2011 laki CLI Unkarin 
perustuslakituomioistuimesta.2 Näitä lakeja käsitellään oikeuslaitoksen riippumattomuutta 
koskevien nykyisten eurooppalaisten standardien perusteella. Niitä ovat Euroopan neuvoston 
ministerineuvoston suositus (2012)12 ja eurooppalainen peruskirja tuomarien ohjesäännöstä 
Euroopan perusoikeuskirjan 6 artiklan mukaisesti3 ja asiaankuuluva Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen 
kohta4. Myös Venetsian komission lausunto 614/2011 uuden perustuslain laatimisprosessista 
johtuvasta kolmesta oikeudellisesta kysymyksestä, lausunto 621/2011 Unkarin uudesta 
perustuslaista ja lausunto 663/2012 edellä mainituista päälaeista sekä Unkarin hallituksen 
kanta mainittuun lausuntoon 621/20115 ja ilmoitetut muutokset otettiin huomioon.

II. Perustuslain säännökset oikeuslaitoksesta

Perustuslaissa oikeuslaitoksen riippumattomuus johtuu pääasiassa C.1 pykälässä esitetystä 
vallanjaon periaatteesta: Unkarin valtion toiminta perustuu vallanjaon periaatteeseen.
Yksittäisen tuomarin riippumattomuus vahvistetaan 26 pykälän 1 momentissa: Tuomarit ovat 
riippumattomia ja alisteisia vain laeille, eikä heitä voida ohjata heidän oikeudellisten 
toimiensa osalta. Perustuslain 25 pykälän 5 momentissa säädetään oikeudellisen itsehallinnon 
elinten osallistumisesta tuomioistuinten hallintoon. Tärkeimmistä tuomareiden 
riippumattomuutta tukevista tekijöistä, kuten erottamattomuudesta, taatusta toimikaudesta, 
hallintoelinten rakenteesta ja kokoonpanosta, ei säädetä perustuslaissa, vaan ne esitetään –
yhdessä oikeuslaitoksen organisaatiota ja hallintoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 
                                               
1 Katso yleiskatsaus Unkarin uutta perustuslakia koskevista ongelmista ja sen hyväksymismenettelyyn liittyvistä 
ongelmista (avoimuuden ja kattavuuden kannalta): Venetsian komissio, lausunto 614/2011, 14–19 kohta ja 
lausunto 621/2011, 10–13 kohta sekä Unkarin perustuslain tarkistamisesta 5. heinäkuuta 2011 annettu Euroopan 
parlamentin päätöslauselma (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Tässä työasiakirjassa käsitellään tuomioistuimia ja tuomareita oikeudellisessa merkityksessä. Katso 
syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön puutteiden osalta Venetsian komission lausunto 668/2012 vuoden 2011 
syyttäjälaitoksesta annetusta laista CLXIII ja vuoden 2011 yleisen syyttäjän, syyttäjien ja muiden 
syyttäjälaitoksen työntekijöiden asemasta ja syyttäjän urasta annetusta laista CLXIV.
3 Euroopan yhteisöjen ihmisoikeustuomioistuin totesi, että oikeuslaitoksen riippumattomuuden toteamiseksi on 
otettava huomioon muun muassa sen jäsenten nimittämistapa ja heidän toimikautensa, se, onko ulkopuolista 
painetta vastaan takeita ja kysymys siitä, vaikuttaako elin riippumattomalta sekä puolueettomuuden osalta, että 
tähän vaatimukseen on kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin oikeuslaitoksen on oltava subjektiivisesti vapaa 
henkilökohtaisista ennakkoluuloista ja -mieltymyksistä. Toiseksi sen on oltava puolueeton myös objektiiviselta 
kannalta eli sen on tarjottava riittävät takeet kaiken legitiimin epäilyn poistamiseksi tämän osalta, jolloin 
riippumattomuuden ja objektiivisen puolueettomuuden käsitteet liittyvät toisiinsa tiiviisti. Katso esimerkiksi 
Findlay v. Yhdistynyt kuningaskunta, 25. helmikuuta 1997, Kok.  1997-I, s. 281, 73 kohta.
4 Perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen kohta: "Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa 
oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka 
on etukäteen laillisesti perustettu. Jokaisella on oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön 
puolustaa ja edustaa itseään.”
5 Unkarin hallituksen 6. heinäkuuta 2011 antama kanta Unkarin uudesta perustuslaista annettuun lausuntoon.



DT\911918FI.doc 3/11 PE491.186v02-00

FI

kanssa – päälaeissa. Tästä seuraa, että perustuslaissa vahvistetaan ainoastaan erittäin yleinen 
kehys oikeuslaitoksen toiminnalle käyttämällä laajaa ja epäselvää kieltä ja jättämällä suuri osa 
merkittävistä kysymyksistä päälakeihin. Perutuslaillisen kehyksen osalta Venetsian komissio 
esitti tiettyjä kysymyksiä perustuslain säännöksistä, jotka koskevat lakien tulkintaa1, 
perustuslakituomioistuimen valtuuksien rajoittamista vero- ja talousarvioasioiden osalta2 ja 
elinkautista vankeusrangaistusta ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vapauttamiseen3 ja totesi 
yksiselitteisesti, että pääsääntöisesti joitakin kysymyksiä olisi käsiteltävä perustuslaissa eikä 
päälaissa4

III. Päälait oikeuslaitoksesta

Venetsian komissio on ottanut esiin viittaamisen päälakeihin sen sijaan, että tietyistä aiheista 
säädettäisiin perustuslaissa (uudessa perustuslaissa 50 viittausta, jotka kattavat 26 aihetta).5
Samalla se varoitti, että kaikki perustuslain puutteet tai epäselvät sanamuodot 
oikeuslaitoksesta edellyttävät erittäin huolellista päälain laadintaa. Kaksi hyväksyttyä 
päälakia6, AOAC ja ALSRJ, herättivät joka tapauksessa monia huolenaiheita koko 
oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja yksittäisten tuomareiden takuista ja erityisesti 
kansallisen oikeusviraston puheenjohtajan asemasta, nimittämismenettelystä ja koeajoista, 
tuomareiden ja asioiden siirtämisestä ja kurinpitomenettelyistä.7

                                               
1 R pykälän 3 momentti: Peruslain säännöksiä tulkitaan niiden tarkoituksen, kansallisen tunnustuksen ja 
historiallisen perustuslakimme saavutusten mukaan.
28 pykälä: Lakeja soveltaessaan tuomioistuinten on tulkittava lakia ensisijaisesti sen tavoitteiden ja peruslain 
mukaisesti. Peruslain ja muiden lakien tulkinnan pitää perustua oletukseen, että niillä on moraalinen ja 
taloudellinen tarkoitus, joka vastaa tervettä järkeä ja yleistä etua.  Katso tämän osalta Venetsian komissio 
lausunto 621/2011, 28–30, 110 ja 149 kohta, sekä hallituksen vastaus, jossa todetaan toisaalta, että viittaus 
historialliseen perustuslakiin uuden perustuslain tulkinnan lähteenä on ainoastaan symbolinen, mutta samalla 
näyttää siltä, että se ei ole pelkästään symbolinen, kun lisätään, että perustuslakituomioistuimen tehtävänä on 
selvittää historiallisen perustuslain saavutusten täsmällinen sisältö.
2 Venetsian komissio, lausunto 621/2011, 120–127 ja 146 kohta.
3 Perustuslain IV pykälä. Katso Venetsian komission lausunto 621/2011, 69–70 kohta.
4 Venetsian komissio, lausunto 621/2011, 147kohta: Lisäksi tärkeimmille aloille, kuten oikeuslaitosta varten, 
säädetään sangen yleisestä perustuslaillisesta kehyksestä. Tällaisiin merkittäviin asioihin liittyvät keskeisten 
periaatteiden takuut vahvistetaan yleensä perustuslaissa, erityisesti silloin, kun suunnitellaan suuria uudistuksia, 
kuten Unkarin oikeuslaitoksen tapauksessa.  
Katso myös Venetsian komission lausunto 614/2011, 51–53 kohta.
5 Venetsian komissio, lausunto 621/2011, 22–27 kohta.
6 Ne katsotaan päälaeiksi molempien lakien suuren osan osalta (AOAC:n 175 pykälä ja ALSRJ:n 237 pykälä).
Venetsian komissio otti esiin kysymykseen molempien lakien monien näkökohtien "liiallisesta säätämisestä 
päälaeissa" – lausunto 621/2011, 18–20 kohta.
7 Venetsian komissio totesi lausunnossaan 663/2012, että (9 kohta) lainsäädännön suuren määrän hyväksyminen 
hyvin lyhyessä ajassa voisi selittää, miksi tässä lausunnossa käsiteltyjen päälakien tietyt kysymykset eivät täytä 
eurooppalaisia standardeja.
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Oikeuslaitoksen itsesääntely ja kansallisen oikeusviraston puheenjohtaja

Uudella lailla (AOAC) perustetaan kansallinen oikeusvirasto ja keskitetään sen 
puheenjohtajalle yksittäisenä henkilönä oikeushallinnon keskeiset tehtävät. AOAC:n 
76 pykälässä ja ALSRJ:n eri pykälissä esitetään luettelo puheenjohtajan toimivallasta. Kuten 
jäljempänä esitetään tarkemmin, nämä valtuudet ovat hyvin kattavia, ja jotkin niistä ovat 
jäsenvaltioiden oikeushallinnon johtajan tavallisen toimivallan ulkopuolella ja jotkin taas 
kuvataan erittäin laajasti ilman selkeitä kriteerejä niiden soveltamiselle.1 Lisäksi pitkä 
toimikausi (yhdeksän vuotta, jota voidaan jatkaa parlamentin kahden kolmasosan enemmistön 
päätöksen nojalla – AOAC:n 66 pykälä) yhdistettynä edellä mainittuun oikeusviraston 
puheenjohtajan laajaan toimivaltaan edellyttää korkeaa vastuuvelvollisuutta. Tämän osalta 
puheenjohtajan edellytetään tiedottavan toimistaan kansalliselle oikeusneuvostolle 
puolivuosittain ja parlamentille vuosittain. Raportointia ei – avoimuuden merkityksestä 
huolimatta – voida kuitenkaan katsoa riittäväksi jäsenvaltioiden vakiintuneiden järjestelmien 
mukaan. Oikeusneuvostolle ei myöskään ole oikeuslaitoksen edustajien elimenä, joka on 
oikeusviraston puheenjohtajaa valvova laitos, myönnetty tehokkaita valtuuksia: se koostuu 
valituista tuomareista, joihin sovelletaan oikeusviraston puheenjohtajan hallinnollisia 
toimenpiteitä; oikeusvirasto vastaa oikeusneuvoston toimintaolosuhteista ja oikeusviraston 
puheenjohtaja osallistuu oikeusneuvoston suljetuin ovin pidettäviin kokouksiin. Venetsian 
komissio ei kuitenkaan katso, että oikeusviraston puheenjohtaja on oikeudellisen itsehallinnon 
elin.2

Päälakien sanamuodosta ei myöskään käy selväksi, sitovatko oikeusneuvoston lausunnot ja 
suositukset oikeusviraston puheenjohtajaa, ja Venetsian komission näkemyksen mukaan 
oikeusneuvoston asema on heikko.3 Oikeusviraston puheenjohtajan erottamista koskevat 
menettelylliset esteet aiheuttavat myös lisää huolta. Oikeuslaitoksen puheenjohtajan voi 
erottaa vain tasavallan presidentti tai oikeusneuvosto parlamentin kahden kolmasosan tuella 
epäselvästi määritetyin perustein, jotka koskevat "soveltumattomuutta asemaan". Venetsian 
komissio päätteli kaikkien näiden syiden perusteella (26 kohta), että missään Euroopan 
neuvoston jäsenvaltiossa ei ole osoitettu niin kattavia valtuuksia yhdelle henkilölle, eikä 
demokraattista vastuuvelvollisuutta ole riittävästi, ja että (36 kohta) oikeusviraston 

                                               
1 Kyseiset tehtävät sisältävät ainakin 65 erioikeutta, muun muassa tuomareiden riippumattomuutta koskevat 
kauaskantoiset erioikeudet, kuten tuomioistuimia koskevan lainsäädännön alulle paneminen, toisen 
tuomioistuimen nimittäminen tuomion antamiseen kohtuullisessa ajassa, kiireellisen päätöksen pyytäminen 
tapauksista, jotka koskevat monia yhteiskunnallisia asioita tai yleishyödyllisesti erittäin merkittäviä asioita, 
ehdotuksen antaminen tasavallan presidentille tuomareiden nimittämisestä ja erottamisesta, päätösten 
hyväksyminen tuomareiden siirtämisestä ja lähettämisestä toiseen toimeen ja heidän pitkäaikaisista 
komennuksistaan, kurinpitomenettelyjen ehdottaminen, arvonimien myöntämisen alulle paneminen, 
oikeudellisen viran haltijan osoittaminen toiseen tuomioistuimeen, ehdokkaiden järjestyksen muuttaminen, 
tuomioistuinten presidenttien nimittäminen. Katso myös yksityiskohtainen Venetsian komission lausunto
663/2012, 33–36 kohta.
2 Katso Venetsian komission lausunto 663/2012, 51 kohta: Pelkästään se, että vain tuomareita voidaan valita 
oikeusviraston puheenjohtajaksi, ei tee siitä oikeudellisen itsehallinnon elintä. Koska parlamentti, eli 
oikeuslaitoksen kannalta ulkopuolinen toimija, valitsee oikeusviraston puheenjohtajan, sitä ei voida katsoa 
oikeudellisen itsehallinnon elimeksi.
3 Venetsian komissio totesi siksi (katso edellisen alaviitteen lausunto, 50 kohta) että oikeusneuvostolla tuskin on 
merkittävää toimivaltaa ja sen asema oikeuslaitoksen hallinnossa voidaan katsoa vähäpätöiseksi.
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puheenjohtaja ei ole vain vahva oikeuslaitoksen hallintovirkamies vaan hän osallistuu myös 
hyvin tiiviisti oikeuslaitoksen päätöksentekoon, koska hänellä on oikeus siirtää asiat toiseen 
tuomioistuimeen ja hänellä on vaikutusvaltaa yksittäisiin tuomareihin ja oikeuslaitoksen 
sisäiseen rakenteeseen. Se kehotti Unkaria lisäämään oikeusviraston puheenjohtajan 
vastuuvelvollisuutta.1

Tuomareiden valinta ja nimittäminen

Tuomareiden valintamenettelystä säädetään ALSRJ:ssä (3–30 pykälä). Tasavallan presidentti 
nimittää yhden oikeusviraston esittämistä ehdokkaista. Tuomaristopaneeli kuulee ehdokkaita 
ja asettaa heidät järjestykseen objektiivisten kriteerien perusteella (ammatillinen 
soveltuvuustesti ja muut akateemiseen ja ammatilliseen kokemukseen liittyvät kriteerit). Sekä 
järjestys että hakemukset lähetetään oikeusviraston puheenjohtajalle arviointia varten. Vaikka 
yhden henkilön nimittäminen vastaa eurooppalaisia standardeja, ALSRJ:n nojalla myönnetään 
oikeusviraston puheenjohtajalle merkittävä harkintavalta. Kun oikeusviraston 
puheenjohtajalle esitetään tuomaripaneelin laatima ehdokkaiden järjestys, tämä voi oman 
harkintansa mukaan päättää poiketa siitä ja ehdottaa luettelossa toisena tai kolmantena olevaa 
ehdokasta virkaan, minkä osalta ei ole säädetty oikeudellisesta valvonnasta (18 pykälän 
3 momentti).2 Venetsian komissio katsoi siksi, että uudella järjestelmällä (61 kohta) 
heikennettäisiin ehdokkaiden objektiivista valintaa koskevia takuita.

Tuomareiden toimikaudet ja erottamattomuus

Kuten suosituksessa (2010)12 todetaan, toimikauden turva ja erottamattomuus ovat 
tuomareiden riippumattomuuden keskeisiä tekijöitä. ALSRJ:n mukaan tuomarit nimitetään 
ensimmäisen kerran kolmen vuoden koeajaksi (23 pykälän 1 momentti). Määräajaksi 
nimitetty tuomari voi pyytää vakituiseksi nimittämistä. Tässä tapauksessa hänen ammatillinen 
suoriutumisensa arvioidaan (24 pykälä). Myös mahdollisuudesta koeajan toistamiseen 
säädetään (25 pykälän 4 momentti). Laissa ei vahvisteta perättäisten koeaikojen ylärajaa eikä 
erityisiä turvalausekkeita pysyvää nimittämistä koskevan päätöksen osalta. Venetsian 
komissio huomautti, että koeajat ovat yleisesti ongelmallisia oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden osalta, koska tuomarit saattavat tuntea painetta päättää asioista tietyllä 
tavalla, vaikka koeaikoja joissakin valtioissa käytetäänkin. Kaikissa tällaisissa järjestelmissä 
on siksi säädettävä objektiivisista kriteereistä ja menettelyä koskevista suojalausekkeista sekä 
perättäisten koeaikojen yksiselitteisestä rajasta.3

                                               
1 Unkarin viranomaiset esittivät 14. maaliskuuta 2011 antamassaan asiakirjassaan Venetsian komission 
lausunnon osalta seuraavia lainsäädännöllisiä ratkaisuja: – useiden valtuuksien siirtäminen oikeusvirastolta 
oikeusneuvostolle, muun muassa mahdollisuus antaa asioista päätös kiireellisesti, ankarampi 
raportointivelvollisuus, jossa on mahdollisuus kirjallisiin kysymyksiin ja vastauksiin, vain mahdollisuus esittää 
uutta lainsäädäntöä, ei oikeus, poikkeukset ehdokkaiden järjestykseen oikeusneuvoston asettamien ehtojen 
perusteella ja oikeusneuvoston suostumuksella, oikeusneuvoston suostumus tietyissä tapauksissa tuomioistuimen 
johtajaa nimitettäessä.
2 Katso myös Venetsian komission lausunto 663/2012, 54–61 kohta, jossa korostetaan, että järjestelmässä ei 
noudateta suosituksen (2012)12 47 kohtaa, jossa edellytetään oikeuslaitoksen huomattavasta osasta koostuvaa 
riippumatonta ja toimivaltaista viranomaista, jolle olisi annettava valtuudet antaa suosituksia tai ilmaista 
kantoja, joita asiaankuuluvan nimitysviranomaisen olisi käytännössä noudatettava.
3 Venetsian komissio, lausunto 663/2012, 66–68 kohta. Unkarin viranomaiset ehdottivat 14. maaliskuuta 2011
päivätyssä asiakirjassaan seuraavia lainsäädännöllisiä ratkaisuja: koeaikojen rajoittaminen kahteen toimikauteen
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Erottamattomuuden osalta suosituksen (2010)12 52 kohdassa todetaan seuraavaa: Tuomaria ei 
pitäisi nimittää uudestaan tai muuttaa toiseen tuomioistuimeen ilman hänen suostumustaan, 
paitsi kurinpidollisten seuraamusten tai oikeusjärjestelmän organisointiuudistuksen 
tapauksessa. Tuomioistuimen johtaja voi nimittää tuomarit uudelleen ilman heidän 
suostumustaan väliaikaisesti muiden kuin virkaan liittyvien syiden takia joka kolmas vuosi 
yhdeksi vuodeksi, ja oikeusviraston puheenjohtajalla on oikeus antaa määräyksiä tilapäisistä 
komennuksista (33 pykälä). Jos tuomari ei suostu kyseiseen siirtoon, hänet vapautetaan 
välittömästi virasta ja hänen toimikautensa loppuu (94 pykälä). Venetsian komission mukaan 
kyseinen järjestelmä on liian ankara ja että oltava kyseisistä toimista on oltava selkeät ja 
oikeasuhtaiset säännöt sekä muutoksenhakuoikeus.1

Asioiden jakaminen

Oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi asioiden jakamisessa tuomioistuimessa 
olisi noudatettava objektiivisia ennalta määritettyjä kriteerejä (suositus (2020)12), jotka on 
vahvistettu etukäteen lailla.  Vaikka AOAC:ssa esitetään erityiskriteerit asioiden jakamiselle 
(9 pykälä), niiden poikkeukset perustuvat Venetsian komission mukaan huomattavan 
epäselviin kriteereihin ja aiheuttavat siksi huolta niiden vaikutuksesta oikeuslaitoksen 
riippumattomuuteen. Oikeusviraston puheenjohtaja voi nimittää toisen tuomioistuimen 
jatkamaan asian käsittelyä sen aloittaneen tuomioistuimen sijaan, jos se on tarpeen asioiden 
käsittelyä koskevien päätösten vuoksi kohtuullisessa ajassa (76 pykälä) ilman, että asiasta 
olisi selkeitä ja objektiivisia kriteereitä.2

Eläkeikä

ALSRJ:ssä ja peruslain siirtymäsäännöksissä säädetään, että yläikäraja yhdistetään eläkeikään 
(62 vuotta), mikä tarkoittaa, että eläkeiän saavuttaneiden tuomareiden on jäätävä eläkkeelle.
Äkillinen yläikärajan muutos tarkoittaa, että miltei kymmenen prosenttia Unkarin tuomareista 
jää eläkkeelle hyvin lyhyessä ajassa.3 Venetsian komissio nosti sen osalta esiin ongelman 
takautuvasta vaikutuksesta ja riippumattomuuden käsitteestä eläkkeelle jäävien tuomareiden 
suuren määrän vuoksi.4 Direktiivissä 2000/78/EY esitetyissä yhdenvertaista kohtelua 

                                                                                                                                                  
(kaksi kertaa kolme vuotta).
Katso koeaikojen osalta myös Venetsian komission ja Euroopan neuvoston ihmisoikeus- ja oikeusasioiden 
pääosaston yhteistyöosaston 16. maaliskuuta 2010 Ukrainan viiden vuoden koeajasta annettu yhteinen lausunto 
550/2009 (39 kohta): Jos koeajat katsotaan välttämättömiksi, ne eivät saisi olla yli kahta vuotta. Viiden vuoden 
koeaikaa ei voida katsoa hyväksyttäväksi. Kyseinen jakso tarkoittaisi, että huomattava määrä tuomareita olisi 
jatkuvasti epävarma tulevaisuudestaan.
1 Katso Venetsian komission lausunto 663/2012, 79 kohta: Unkarin viranomaiset ehdottivat 14. maaliskuuta 
2011 päivätyssä asiakirjassaan seuraavia lainsäädännöllisiä ratkaisuja: siirto on mahdollista vain, jos tuomarin 
työmäärän tasainen jakaminen tai ammatillinen kehitys sitä edellyttää.
2 Venetsian komissio viittasi yhdeksään asiaan, joissa siirto oli jo tehty. Katso Venetsian komission lausunto 
663/2012, 86–94 kohta. Unkarin viranomaiset ehdottivat 14. maaliskuuta 2011 päivätyssä asiakirjassaan 
seuraavaa lainsäädännöllistä ratkaisua: oikeusneuvosto antaa suosituksen, jota oikeusviraston puheenjohtajan on 
noudatettava.
3 Venetsian komissio, lausunto 663/2012, 102–110 kohta.
4 Unkarin viranomaiset ehdottivat 14. maaliskuuta 2011 päivätyssä asiakirjassaan seuraavia lainsäädännöllisiä 
ratkaisuja: siirtymäsäännösten muuttaminen yhteistyössä Euroopan komission kanssa.
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työpaikoilla annetuissa EU:n säännöissä kielletään myös ikään perustuva syrjintä työpaikoilla.
EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön nojalla tarvitaan objektiivisia ja oikeasuhteisia 
perusteluja, jos hallitus päättää laskea eläkeikää vain yhden ihmisryhmän eikä kaikkien osalta.
Euroopan komission 17. tammikuuta Unkarille antaman virallisen ilmoituksen jälkeen Unkari 
ehdotti lauseketta, jonka nojalla yksittäisissä tapauksissa tuomarin eläkeikää voitaisiin jatkaa 
yli 62 vuoden, jos tuomari läpäisisi oikeusviraston tarkastuksen tuomarin ammatillisesta ja 
terveydellisestä soveltuvuudesta. Komission mukaan tämä ehdotus ei ole yhdenmukainen 
EU:n lainsäädännön kanssa, koska kyseiset jatkamiset voivat olla mielivaltaisia, niitä 
sovellettaisiin vain yksittäistapauksissa, eikä niillä poisteta komission suurinta huolta:
tuomareiden ja muiden ammattiryhmien erilaista kohtelua. Komissio teki siksi 
johtopäätöksen, että Unkari ei esittänyt objektiivista perustelua pakollisen eläkeiän 
alentamisesta tuomareiden, syyttäjien ja julkisten notaarien osalta, ja päätti 7. maaliskuuta 
2012 lähettää perustellun lausunnon – joka on toinen vaihe EU:n rikkomismenettelyissä – ja 
vei 25. huhtikuuta 2012 asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Perustuslakituomioistuin

Venetsian komissio1 arvioi myös Unkarin perustuslakituomioistuimesta annettua vuoden 2011 
lakia CLI ja nosti esiin muun muassa seuraavia asioita: – perustuslakituomioistuimen 
riippumattomuus ja sen tuomareiden asema olisi taattava peruslaissa eikä vain 
perustuslakituomioistuimesta annetussa laissa; – tuomioistuimen jäsenen erottamisen osalta 
olisi otettava käyttöön menettelylliset täydentävät suojalausekkeet; – kahta erillistä 
muutoksenhakumenettelyä olisi selkeytettävä; – poikkeus vaatimuksesta oikeussuojakeinojen 
käyttämisestä kokonaan olisi tarjottava kaikissa tapauksissa, joissa tämän säännön 
noudattaminen voisi aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa henkilöille; – oikeusavusta ei ole 
säännöksiä; – AAC:n päälakeihin kuuluvat elementit olisi rajattava perusperiaatteisiin; –
perustuslakituomioistuimen talousarvioasioita koskevien valvontavaltuuksien rajoittaminen 
olisi kumottava.

IV. Riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskeva näkemys, EU:n perusoikeuskirja 
ja keskinäisen tunnustamisen periaate

Kaikilla tuomareiden riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevilla epäilyillä, jotka 
perustuvat perustuslain ja kansallisten lakien järjestelmällisiin puutteisiin, voi olla huomattava 
vaikutus käynnissä olevaan yhteistyöhön SEUT-sopimuksen 81 artiklassa (siviiliasiat) ja 
SEUT-sopimuksen 82 artiklassa (rikosasiat) vahvistetulla keskinäiseen tunnustamiseen 
perustuvalla vapauden, turvallisuuden ja oikeuden yhteisellä alueella. Siksi on välttämätöntä 
ottaa esiin EU:n erioikeudet rikosoikeuden alalla, jolla on käytössä monia kauaskantoisia 
välineitä keskinäisen tunnustamisen perusteella, mikä tarkoittaa muiden jäsenvaltioiden 
tuomioistuinten päätösten suhteellisen automaattista tunnustamista, joka koskee muun muassa 
epäiltyjen ja tuomittujen henkilöiden siirtämistä (eurooppalainen pidätysmääräys) ja 
koetusaikoja ja todisteiden keräämistä (eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys ja 
ehdotettu eurooppalainen tutkintamääräys). Siksi kaikki ongelmat tuomareiden 
riippumattomuuden ja puolueettomuuden ilmentymien kanssa vaarantaisivat koko 
keskinäiseen luottamukseen perustuvan nykyisen rakenteen. Mikä tahansa rajatylittävä 

                                               
1 Venetsian komissio, lausunto 665/2012.
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kysymys voisi EU:n lainsäädäntöä täytäntöön pantaessa myös käynnistää suoraan 
perusoikeuskirjan 47 artiklan toisen kohdan ja myös Euroopan unionin 
ihmisoikeussopimuksella turvattujen oikeuksien yhtenäistä ymmärtämistä koskevan 
52 artiklan 3 kohdan soveltamisen.

V. Muutokset oikeuslaitosta koskeviin päälakeihin

Unkarin parlamentti hyväksyi 2. heinäkuuta 2012 lainsäädäntöehdotuksen nro T/6393 vuoden 
2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) sekä vuoden 
2011 lain CLXII Unkarin tuomareiden oikeudellisesta asemasta ja palkkioista (ALSRJ) 
muuttamisesta.  Venetsian komissio arvioi parhaillaan muutossäännöksiä. Sen asiaa koskeva 
lausunto saataneen lokakuussa 2012. Jäljempänä on yhteenveto uudesta laista.

Oikeusviraston puheenjohtajan ja oikeusneuvoston valtuuksien uudelleenjako

Uudessa laissa siirretään joitakin sekä henkilöresursseja että tuomioistuimen hallintoa 
koskevia valtuuksia oikeusneuvostolle, jotta voidaan rajoittaa oikeusviraston puheenjohtajan 
valtuuksia ja luoda perusteet niiden harjoittamiselle. 

Tuomareiden nimittämismenettelyn yhteydessä oikeusneuvoston vastuulle on annettu niiden 
periaatteiden määrittäminen, joita oikeusviraston puheenjohtajan on noudatettava, jos avoin 
toimi täytetään hakijalla, joka on ollut luettelossa toisena tai kolmantena. Oikeusneuvostolle 
on annettu myös suostumusoikeus tuomareiden hakemuksista päätettäessä, mikäli 
oikeusviraston puheenjohtaja muuttaa oikeudellisten ehdokkaiden järjestystä.
Oikeusneuvoston suostumusta edellytetään myös tuomioistuimen johtajia nimitettäessä, jos 
ehdokas ei ole saanut oikeudellisesta valvonnasta vastaavan lautakunnan tukea. 
Oikeusneuvosto julkaisee vuosittain lausuntonsa oikeusviraston puheenjohtajan ja 
tuomioistuimen puheenjohtajan toiminnasta arvioiden tuomareiden ja tuomioistuimen 
johtajien hakemuksia1.

Oikeusneuvoston uudet lisävaltuudet henkilöresurssien alalla sisältävät muun muassa: –
valtuudet ilmaista alustava mielipide oikeusviraston ja tuomioistuimen puheenjohtajan 
nimityksestä henkilökohtaisen haastattelun perusteella; – mahdollisuus hyväksyä tuomareiden 
irtisanomisten yhteydessä kolmea kuukautta lyhyempi irtisanomisaika ja vapauttaa tuomari 
työhön liittyvistä velvollisuuksistaan irtisanomiskauden aikana joko täysin tai osittain2.

Tuomioistuinten keskushallinnon alalla oikeusneuvostolle on annettu seuraavat uudet 
vastuualueet: – oikeusneuvosto hyväksyy lainkäyttöelimen työjärjestyksen ja julkaisee sen 
keskeisellä verkkosivustolla3; – se voi erityisesti perustelluissa tapauksissa pyytää kiireellisen 
päätöksen tapauksista, jotka koskevat monia yhteiskunnallisia asioita tai yleishyödyllisesti erittäin 
merkittäviä asioita4; – oikeusneuvosto laatii periaatteet, joita oikeusviraston puheenjohtajan on 

                                               
1 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 7 pykälän 
4 momentti.
2 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 7 pykälän 
4 momentissa on esitetty täydellinen luettelo oikeusneuvoston valtuuksista henkilöresurssien alalla.
3 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 7 pykälän 
2 momentti.
4 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 7 pykälän 
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noudatettava nimittäessään toisen tuomioistuimen jatkamaan asian käsittelyä sen aloittaneen 
tuomioistuimen sijaan, jos se on tarpeen asioiden käsittelyä koskevien päätösten tekemiseksi 
kohtuullisessa ajassa1.

Oikeusviraston puheenjohtajan vastuuvelvollisuuden lisäämistä koskevat muutokset

Uudessa laissa ei lyhennetä oikeusviraston puheenjohtajan toimikauden pituutta (9 vuotta). 
Siinä poistetaan kuitenkin mahdollisuus pidentää oikeusviraston puheenjohtajan toimikautta 
sen päättymisen jälkeen, jos parlamentti ei onnistu valitsemaan uutta puheenjohtajaa2.
Oikeusviraston puheenjohtajan ollessa estynyt tai jos virkaa ei ole täytetty, hänen sijaisenaan 
toimii oikeusviraston varapuheenjohtaja. Jos sijaisuuteen oikeutetut eivät ole käytettävissä 
oikeusviraston puheenjohtajan tehtäviä hoitaa oikeusneuvoston puheenjohtaja3.

Jotta oikeusviraston puheenjohtajan toiminnan valvontaa voidaan lisätä, uudella lailla lisätään 
hänen raportointivelvollisuuksiaan sekä velvollisuutta esittää perusteluja. Oikeusviraston 
puheenjohtajan velvollisuutta raportoida vuosittain parlamentille on täydennetty 
velvollisuudella raportoida myös kerran vuosittaisten raporttien välillä  oikeuslaitoksesta 
vastaavalle parlamentaariselle valiokunnalle4. Lisäksi kaikissa oikeusviraston tehtäviään 
hoitaessaan tekemissä päätöksissä on mahdollisuuksien mukaan esitettävä päätösten 
perustelut5. 

Muutokset, joilla pyritään oikeusviraston riippumattomuuden lisäämiseen 

Uudessa laissa ei muuteta oikeusviraston kokoonpanoa (se koostuu vain tuomareista), mutta 
siinä varmistetaan, että kokouksiin voivat osallistua ja niissä voivat tulla kuulluiksi 
oikeusviraston puheenjohtajan ja oikeusasioista vastaavan ministerin lisäksi yleinen syyttäjä, 
Unkarin asianajajain liiton puheenjohtaja, Unkarin julkisten notaarien notaarikamarin 
puheenjohtaja sekä oikeusneuvoston puheenjohtajan kutsumat kansalaisyhteiskunnan ja 
muiden eturyhmien edustajat. Oikeusviraston puheenjohtaja ja muut henkilöt, joilla on oikeus 
tulla kuulluiksi, eivät kuitenkaan enää voi osallistua suljetuin ovin pidettäviin kokouksiin, 
ellei heillä ole oikeusneuvoston lupaa6.

Uuteen lakiin sisältyy myös oikeus, jonka mukaan oikeusneuvosto voi oikeusviraston 
puheenjohtajan suostumuksella laatia oman erillisen budjettinsa oikeusviraston 
talousarvioon7. Oikeusvirasto tarjoaa kuitenkin edelleen oikeusneuvoston tarvitsemat 
logistiset ja tekniset edellytykset. 

                                                                                                                                                  
3 momentti.
1 Katso edellinen perustelu.
2 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 14 pykälä.
3 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 6 pykälä.
4 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 4 pykälän 
4 momentti.
5 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 5 pykälän 
1 momentti.
6 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 10 pykälä.
7 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 8 pykälä.
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Muutokset, jotka liittyvät tuomareiden nimittämiseen kiinteiksi ajanjaksoiksi ja heidän 
siirtoihinsa

Uudessa laissa kumotaan mahdollisuus toistuviin koeaikoihin1, joista on säädetty ALSRJ:n 
25 pykälän 4 momentissa, jonka mukaan tuomari voidaan nimittää toistuvasti kolmen vuoden 
määräajaksi, jos hän saa arvion "valintakelpoinen, edellyttää uutta arviota". Tapauksissa, 
joissa tuomarin todellisen työskentelyjakso oikeuslaitoksessa ei ole ylittänyt 18 kuukautta 
(arvioinnin edellyttämä vähimmäisaika), uuden lain mukaan nimitystä voidaan jatkaa 
kolmella vuodella sen sijaan, että uudistetaan määräaikainen nimitys (kuten ennen 
muutossäännösten hyväksymistä tehtiin). Tuomarin nimitystä voidaan toistuvasti jatkaa, kunnes 
todellinen työskentelyjakso oikeuslaitoksessa on kestänyt arvioinnin edellyttämät vähintään 
18 kuukautta2. 

Uudessa laissa on edelleen mahdollisuus tilapäisten komennusten yhteydessä nimittää tuomari 
ilman hänen suostumustaan kerran kolmessa vuodessa väliaikaisesti oikeudelliseen virkaan 
toiseen toimipisteeseen enintään vuoden ajaksi. Tässä yhteydessä uudessa laissa täsmennetään, 
että tilapäinen komennus voidaan määrätä sen varmistamiseksi, että tuomioistuinten käsiteltävänä
olevat tapaukset jakautuvat tasaisesti3 (aiemmin voimassa olleessa säännöksessä viitattiin 
ainoastaan "muihin kuin virkaan liittyviin syihin"). 

Kun tuomioistuin lakkaa toimimasta tai sen toimivalta vähenee siten, ettei tuomarin 
oikeudellinen työskentely siellä ole enää mahdollista, uudessa laissa säädetään oikeusviraston 
puheenjohtajan velvollisuudesta tarjota kyseiselle tuomarille virkaa toisessa oikeudellisesti 
samantasoisessa tuomioistuimessa tai yhtä tasoa alemmassa tai ylemmässä tuomioistuimessa.  
Ellei tarjolla ole virkaa tai jos tuomari ei valitse mitään mahdollisista viroista, oikeusviraston 
puheenjohtaja siirtää tuomarin oikeudellisesti samantasoiseen tuomioistuimeen tai yhtä tasoa 
alempaan tuomioistuimeen ottaen asianmukaisesti huomioon kyseisen tuomarin intressit4. 
Kuten jäljempänä kerrotaan, tuomarit voivat siirron yhteydessä viedä hallinto- tai 
työtuomioistuimen käsiteltäväksi kiistan, joka liittyy heidän työsuhteeseensa.

Uudet mahdollisuudet oikeusviraston puheenjohtajan tekemien päätösten juridiseen 
tarkistamiseen

Uudessa laissa tuomareille annetaan henkilöstöhallinnollisia tehtäviä hoitaessaan yleinen 
oikeus kääntyä tuomioistuimen puoleen oikeusviraston puheenjohtajan tekemissä päätöksissä. 
Lisäksi uudessa laissa tuomareille annetaan mahdollisuus tehdä perustuslakiin liittyvä valitus, 
kun kyse on oikeusviraston puheenjohtajan laatimista säännöistä5. 

                                               
1 Vuoden 2011 lain CLXII Unkarin tuomareiden oikeudellisesta asemasta ja palkkioista (ALSRJ) muutosten 
29 pykälän 2 momentti.
2 Vuoden 2011 lain CLXII Unkarin tuomareiden oikeudellisesta asemasta ja palkkioista (ALSRJ) muutosten 
18 pykälä.
3 Vuoden 2011 lain CLXII Unkarin tuomareiden oikeudellisesta asemasta ja palkkioista (ALSRJ) muutosten 
19 pykälä.
4 Vuoden 2011 lain CLXII Unkarin tuomareiden oikeudellisesta asemasta ja palkkioista (ALSRJ) muutosten 
20 pykälä.
5 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 5 pykälän 
4 momentti.
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Lisäksi uudessa laissa annetaan oikeus tarkistaa juridisesti nimityksiä oikeudellisiin tehtäviin. 
Hakija voi esittää vastalauseen nimityspäätöksen johdosta, jos valitun hakijan nimitystä 
koskevat lailliset vaatimukset eivät täyty tai jos valittu hakija ei täytä hakuilmoituksessa 
esitettyjä ehtoja. Vastalause esitetään nimitystä pyytäneen tuomioistuimen puheenjohtajalle, 
joka toimittaa sen oikeusviraston puheenjohtajan kautta Budapestin lainkäyttöalueen hallinto-
ja työtuomioistuimelle, jolla on yksinomainen kompetenssi käsitellä tapausta1.

Kun kyse on oikeusviraston puheenjohtajan päätöksestä nimittää toinen tuomioistuin 
tapausten arvioimiseksi kohtuullisessa ajassa, uuden lain mukaan kyseisillä osapuolilla on 
oikeus laillisuuden valvontaan. "Kúria" (Unkarin korkein oikeus) tekee päätöksen osapuolten 
toisen tuomioistuimen nimittämistä vastaan esittämistä kanteista. "Kúria" voi ainoastaan tarkistaa 
oikeusviraston puheenjohtajan harkinnanvaraista päätöstä siltä osin, onko oikeusviraston 
puheenjohtaja rikkonut laillisia määräyksiä, joita sovelletaan päätöksentekoon2. 

Jos oikeusviraston puheenjohtaja päättää siirtää tuomarin toiseen tuomioistuimeen 
tuomioistuimen lopettaessa toimintansa tai sen toimivallan vähentyessä siten, ettei tuomarin 
työskentely ole enää mahdollista, uuden lain mukaan tuomareilla on oikeus päätöksen 
laillisuuden valvontaan. Tuomarit voivat siirron yhteydessä viedä hallinto- tai 
työtuomioistuimen käsiteltäväksi kiistan, joka liittyy heidän työsuhteeseensa3.

                                               
1 Vuoden 2011 lain CLXII Unkarin tuomareiden oikeudellisesta asemasta ja palkkioista (ALSRJ) muutosten 
17 pykälä.
2 Vuoden 2011 lain CLXI Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta (AOAC) muutosten 3 pykälän 
2 momentti.
3 Vuoden 2011 lain CLXII Unkarin tuomareiden oikeudellisesta asemasta ja palkkioista (ALSRJ) muutosten 
20 pykälä. 


