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1. Sissejuhatus

Valitsev enamus võitis 2010. aasta valimistel Ungari parlamendis kaks kolmandikku 
kohtadest. Kvalifitseeritud häälteenamusega tekkis valitseval enamusel ja valitsusel võimalus 
alustada kiiresti seadusandlikku tegevust Ungari põhiseadusliku ja institutsioonilise 
raamistiku ümberkujundamiseks. 

Laia teemaderingi (sealhulgas kohtuvõimu toimimine, perede kaitse, parlamendivalimised, 
sõnavabadus) hõlmava reformiprotsessi üldmõju tekitab küsimusi selle ühilduvusest Euroopa 
õiguses sätestatud demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega. 

Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 2 sätestatud ja nii ELi lepingu preambulis kui ka 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta preambulis nimetatud demokraatia ja õigusriigi jaoks on 
vajalik sõltumatute organite võimude selge lahusus. Nende kahe põhimõtte põhitunnuste 
hulka kuuluvad (i) õiguspärasuse austamine, sealhulgas õigusaktide kehtestamise läbipaistev, 
aruandekohustuslik ja demokraatlik protsess; (ii) õiguskindlus; (iii) tugev esindusdemokraatia 
süsteem, mille aluseks on vabad valimised ja opositsiooni õiguste austamine; (iv) õigusaktide 
põhiseadusele vastavuse tõhus kontroll; (v) tõhus, läbipaistev, osalusel põhinev ja 
aruandekohustuslik valitsus ja töökorraldus; (vi) sõltumatu ja erapooletu kohtuvõim; (vii) 
sõltumatu meedia; (viii) põhiõiguste austamine1. 

2. Uue põhiseadusliku korra vastuvõtmine Ungaris

Ungari parlament võttis 18. aprillil 2011. aastal vastu Ungari põhikorda esindava uue 
põhiseaduse, mis jõustus 1. jaanuaril 2012.

Uue põhiseaduse vastuvõtmine oli põhjaliku reformiprotsessi esimene etapp, mille tulemusel 
kehtestati uus põhiseaduslik ja institutsiooniline raamistik. Pärast uue põhiseaduse 
vastuvõtmist asutigi kehtestama mitmeid kardinaalseid seadusi ja see tõi kaasa suuri 
muudatusi pea kõigis institutsioonides ja valitsusasutustes (parlament, konstitutsioonikohus, 
kohtuvõim, prokuratuur, andmekaitseasutus, kohalikud valitsusasutused, riigipank ja 
perekonnaõigus).

Esimesena pälvis kriitikat Ungari uue põhiseaduse vastuvõtmisega tipnenud protsess. Uue 
põhiseaduse eelnõu valmistasid ette Fideszi-KDNP valitud esindajad (valitsuskoalitsioon), kes 
tutvustasid seda 14. märtsil 2011. aastal Ungari parlamendis parlamendiliikme eraeelnõuna. 
Ungari parlament võttis uue põhiseaduse valitsuskoalitsiooni häältega vastu 18. aprillil 20112.

Kuigi valitsuse pooldatava õigusakti tarvis on vajalik asjaomaste sidusrühmadega 

                                               
1 Rahvusvahelisel, Euroopa ja riigi tasandil õigusriigi kontseptsioonile antud tähenduste üksikasjaliku analüüsi 
jaoks vt Veneetsia komisjoni 25.–26. märtsi 2011. aasta aruannet õigusriigi kohta. CDL-AD(2011)003rev.

2 Vt töödokumenti nr 2 põhiõiguste olukorra kohta: Ungari standardid ja tavad (Euroopa Parlamendi 16. 
veebruari 2012. aasta resolutsiooni alusel) – aluspõhimõtted ja põhiõigused, ning Veneetsia komisjoni 17.–18. 
juunil 2011. aastal vastu võetud arvamust Ungari uue põhiseaduse kohta (CDL-AD(2011)016).
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konsulteerimise keerukas kord, võidakse üksikliikmete eelnõuga võtta n-ö ladusam suund. 
Nimelt, kui õigusakt esitatakse üksikliikme eelnõuna või parlamendiliikme eraeelnõuna, siis 
ei kehti 2010. aasta seaduses CXXXI (kodanikuühiskonna osalemisest õigusaktide 
ettevalmistamises) ega avaliku halduse ja justiitsministri dekreedis 24/2011 (VIII. 9.) (mõju 
eel- ja järelhindamise kohta) sätestatud eeskirjad. Sellise korra tõttu oli valitsuskoalitsioonil 
võimalik uus põhiseadus lühikese aja jooksul ette valmistada ja vastu võtta (üks kuu: eelnõu 
esitati 14. märtsil 2011 ja võeti vastu 18. aprillil 2011). Põhiseaduse teine muudatus võeti 
samuti vastu üksikliikme eelnõuna1. 

Kardinaalsetest seadustest on parlamendiliikme eraeelnõu kujul vastu võetud järgmised: –
2011. aasta seadus CCIII parlamendiliikmete valimiste kohta; – 2011. aasta seadus CCXI 
perede kaitse kohta; – 2011. aasta seadus CCVI veendumus- ja usuvabaduse ning kirikute 
staatuse kohta; – 2011. aasta seadus CCII vapi ja riigilipu ning Ungari riiklike teenetemärkide 
kohta; – 2012. aasta seadus XXXVI parlamendi kohta; – valimiskorda käsitleva kardinaalse 
seaduse eelnõu2.

Kriitikat pälvis3 uut põhiseadust ja kardinaalseid seadusi käsitleva poliitilise arutelu ja 
üldsusega konsulteerimise ajastus ja tase4. 2011. aasta viimase kahe nädala jooksul võttis 
parlament vastu mitu kardinaalset seadust (näiteks seadused veendumus- ja usuvabaduse5 ja 
Ungari riigipanga kohta6) ning põhiseaduse üleminekusätted.

Veneetsia komisjon märkis oma arvamuses Ungari uue põhiseaduse kohta, et „[---], on 
kahetsusväärne, et põhiseaduse loomise protsessi, sh uue põhiseaduse koostamist ja selle 
lõplikku vastuvõtmist on mõjutanud läbipaistvuse puudumine, puudujäägid parlamendi 
enamuse ja opositsiooni vahelises dialoogis, asjakohaseks avalikuks aruteluks mittepiisavad 

                                               
1 Põhiseaduse teise muudatuse ettepanek (T/8404) esitati parlamendis üksikliikme eelnõuna 18. septembril 2012.
Selles käsitletakse registreerimisnõuet parlamendivalimistel hääletamise õiguse kasutamiseks. Parlament võttis 
eelnõu vastu 29. oktoobril 2012 ja see avaldati 9. novembril.

2 T/8405.

3 Vt arvamusi kolme õigusküsimuse kohta, mis tekkisid Ungari uue põhiseaduse koostamisel, ning Veneetsia 
komisjoni poolt vastavalt 25.–26. märtsil 2011 ja 17.–18. juunil 2011 vastu võetud arvamusi Ungari uue 
põhiseaduse kohta (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). Oma arvamuses nr 663/2012, mis käsitleb 
2011. aasta seadust CLXII kohtunike õigusliku seisundi ja tasustamise kohta ning 2011. aasta seadust CLXI 
Ungari kohtute korralduse ja haldamise kohta, märgib Veneetsia komisjon järgmist: „Kardinaalsed seadused 
võeti vastu kiiresti ja see ei hõlmanud piisavat konsultatsiooni opositsiooni ja kodanikuühiskonnaga. Käesolevas 
arvamuses kontrollitud kardinaalsete seaduste mõne sätte mittevastavust Euroopa standarditele võib selgitada 
suure hulga õigusaktide vastuvõtmisega väga lühikese aja jooksul.” T/9.CDL-AD(2012)001.

4 Valitsuserakonnad korraldasid 2011. aasta veebruaris–märtsis riikliku konsultatsiooni 12 küsimuse kohta. Vt 
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 2011. aasta seadus CCVI veendumus- ja usuvabaduse ning kirikute staatuse kohta, esitatud üksikliikme 
eelnõuna 21. detsembril 2011 ja mis võeti vastu 31. detsembril 2011.

6 2011. aasta seadus CCVIII Ungari riigipanga kohta, mille valitsus esitas 13. detsembril 2011 ja mis võeti vastu 
31. detsembril 2011.
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võimalused ja väga piiratud aeg.”1. Veneetsia komisjon rõhutas ka järgmist: „[---] uue 
põhiseaduse vastuvõtmine 2011. aasta aprillis [näib] ainult uue kõikehõlmava ja sidusa 
põhiseaduskorra kehtestamise pika protsessi algusena [---]. See tingib suure hulga õigusaktide 
vastuvõtmise ja muutmise, uue institutsioonilise korra ja muud asjakohased meetmed. 
Täieliku edu saavutamiseks peaksid need protsessid rajanema suurimal võimalikul 
konsensusel Ungari ühiskonnas.”2

Ungari uues põhiseaduses nõutakse, et põhiseaduse rakendamiseks vajalikud eelnõud esitaks 
parlamendile valitsus (ja mitte üksikliikmed)3.

3. Põhiseaduse üleminekusätted

Põhiseaduse üleminekusätted võttis parlament vastu 30. detsembril 20114. Need avaldati 
järgmisel päeval Ungari ametlikus teatajas ja jõustusid 1. jaanuaril 2012 – uue põhiseadusega 
samal päeval. Üleminekusätete suhtes oldi väga kriitiline ja väideti, et need kahjustavad 
õigusriigi põhimõtet5.

Üleminekusätete staatus ja koht riigi õiguskorras ei olnud selge (hiljuti on põhiseadust selles 
küsimuses muudetud). Üleminekusätete lõppsätetes on määratletud, et üleminekusätted on osa 
põhiseadusest (artikli 31 lõige 2)6. Üleminekusätete õigusstaatuse täpsustamiseks esitas 
valitsus 17. aprillil 2012 põhiseaduse esimese muudatuse ettepaneku7. Parlament võttis selle 
                                               
1 Vt Veneetsia komisjoni 17.–18. juunil 2011. aastal vastu võetud arvamuse (Ungari uue põhiseaduse kohta) 
lõiget 144. CDL-AD(2011)016.

2 Vt Veneetsia komisjoni 17.–18. juunil 2011. aastal vastu võetud arvamuse (Ungari uue põhiseaduse kohta) 
lõiget 21. CDL-AD(2011)016. Samas arvamuses märkis Veneetsia komisjon ka järgmist: „Ungari uue 
põhiseaduse puhul on eriline see, et mainitud standarditele tuginemise kõrval on põhiseaduses palju Euroopa 
õiguslike tagatiste eripäraseid variante, mille võib osaliselt leida vaid mõnest Euroopa põhiseadusest. Enamik 
neist on seotud rahvustraditsioonide ja identiteediga. Neid peetakse Euroopa Liidu õiguses olulisteks teguriteks 
(ELi lepingu artikkel 6) ja tunnustatakse ka inimõiguste konventsioonis. Veneetsia komisjon leiab, et kuigi neist 
tagatistest paljusid võib pidada riikliku konstitutsioonilise autonoomia osaks, tuleb teisi analüüsida Euroopa 
standardite, eelkõige Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kohtupraktika põhjal [---]. Ülesanne on ehk mõnel puhul 
keerulisem, sest sätetevahelised seosed on mõnikord ebaselged ja põhiseaduse tekstis teatatakse tihti, et 
asjaomastele küsimustele (sh põhiõigused, institutsiooniline korraldus, kohtuvõimu töö struktuuriline ülesehitus) 
kohaldatavad üksikasjalikud eeskirjad määratletakse peamistes kardinaalsetes ehk orgaanilistes seadustes.” 
Lõiked 19–20.

3 Lõppsätete punkt 4: „4. Valitsust kohustatakse esitama parlamendile kõik põhiseaduse jõustamiseks vajalikud 
eelnõud.”

4 T/5005 esitati 20. novembril 2011 samuti üksikliikmete eelnõuna.

5 Vt Ungari akadeemikute kriitikat Veneetsia komisjonile põhiseaduse üleminekusätete ja peamiste kardinaalsete 
seaduste kohta esitatud amicus curiae seisukohas, Bánkuti, M et al. (Veebruar 2012).

6 Ungari põhiseaduse üleminekusätete tõlge inglise keelde on kättesaadav Veneetsia komisjoni veebisaidil 
(CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF%282012%29018-e

7 T/6817, riigi majandusministri György Matolcsy esitatud ettepanek.
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vastu 4. juunil 2012 ja see avaldati 18. juunil. Põhiseaduse esimese muudatuse tekstis 
lisatakse põhiseaduse lõppsätetele järgmine punkt: „Käesoleva põhiseadusega seotud 
üleminekusätted [---] on osa põhiseadusest.”1 Üleminekusätete alla kuulub mitu üleminekut 
mittekäsitlevat artiklit, mille eesmärk on uut põhiseadust jäädavalt täiendada või muuta.

14. märtsil 2012 palus Ungari põhiõiguste volinik (ombudsman) konstitutsioonikohtul uurida, 
kas üleminekusätted vastavad põhiseaduses sätestatud õigusriigi nõuetele2. Pärast 
28. detsembril 2012 toimunud põhiseadusele vastavuse kontrolli tuvastas 
konstitutsioonikohus oma otsuses nr 45/2012, et Ungari parlament ületas allpool nimetatud 
üleminekusätete kehtestamisega oma seadusandlikke volitusi, sest need sätted ei ole oma 
olemuselt üleminekusätted3: preambul, artiklid 1–4 (sätted endise kommunistliku partei 
kohta), artikli 11 lõiked 3–4 (sätted riikliku kohtuasutuse esimehe ja peaprokuröri volituse 
kohta suunata kohtuasi selle lahendamiseks mõistliku aja jooksul vastutava kohtu asemel teise 
kohtusse), 12, 13 (sätted kohtunike ja prokuröride üldise pensioniea kohta), 18 (säte 
eelarvenõukogu esimehe ametisse nimetamise kohta), 21 (parlamendi volitused määrata 
kindlaks kirikute staatus ja määrata täiendavate tunnustatud kirikute tunnustamise 
kriteeriumid), 22 (säte konstitutsioonilise kaebuse tähenduse kohta), artikli 23 lõige 1 ja 
lõiked 3–5 (sätted kohalike omavalitsuste valimise ja valimistele registreerumise kohta), 27 
(õigusliku läbivaatamise piirangute kohta), artikli 28 lõige 3 (kohalike valitsusasutuste 
tegevusetuse tuvastamise menetluse kohta), 29 (võimaluse kohta kehtestada trahvide katteks 
üldmaks), artikli 31 lõige 2 (säte, milles teatatakse, et üleminekusätted on osa põhiseadusest), 
32 (25. aprilli nimetamise kohta „põhiseaduse päevaks”). Seetõttu tühistas Ungari 
konstitutsioonikohus need üleminekusätted.

Konstitutsioonikohus on täpsustanud, et kuigi põhiseaduse lõppsätete punktis 3 volitatakse 
Ungari parlamenti võtma vastu põhiseadusega seonduvaid üleminekueeskirju, et tagada 
üleminek vanalt korralt uuele, ei ole enam kui kaks kolmandikku sätetest olemuselt 
üleminekusätted, sest nende hulka kuuluvad alalised eeskirjad ja üldeeskirjad.

4. Kahekolmandikulise enamuse nõude institutsionaliseerimine

Kardinaalsete seaduste vastuvõtmiseks ja muutmiseks on vaja kahe kolmandiku kohalolevate 
parlamendiliikmete kvalifitseeritud häälteenamust. Ungari uues põhiseaduses viidatakse 26 
teemavaldkonnale, mis tuleb määratleda kardinaalsetes seadustes; need hõlmavad kohtuvõimu 
(artikli 25 lõige 7), perepoliitikat (artikkel L), rahvuste õigusi (artikkel XXIX) ning üldise 
maksustamise ja pensionisüsteemide põhieeskirju (artikkel 40)4. 

                                               
1 Mitteametlik tõlge.

2 http://www.ajbh.hu/allam/eng/index.htm

3 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law

4 Põhiseaduse kolmas muudatus (21. detsember 2012) puudutab artiklit P: põllumajandus- ja metsamaa 
omandamise piirangud ja tingimused ning põllumajandustootmise integreeritud korraldust reguleerivad eeskirjad 
määratletakse kardinaalsetes seadustes.
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Kvalifitseeritud häälteenamuse nõudega poliitikavaldkondade loetelu on äärmiselt tähtis 
demokraatia osa. Kuigi kardinaalsete seaduste kasutamine on asjakohane näiteks riikliku 
institutsioonilise raamistiku aluspõhimõtete määratlemiseks, ei ole see sedavõrd sobilik 
poliitikavaldkondades, mida reguleeritakse üldjuhul tavaseadustega, näiteks perekonnaelu 
puudutavad õigusaktid ning sotsiaal- ja maksupoliitika1. 

Selles küsimuses märkis Veneetsia komisjon, et „kardinaalsete seaduste liiga laialdane 
kasutamine nii põhiseaduses kui ka tavaseadusandluses on problemaatiline. [---] 
Demokraatliku süsteemi funktsionaalsus sõltub selle pidevast muutumisvõimest. Mida 
rohkem väljub poliitiliste küsimuste üle otsustamine lihtsa enamuse volituste raamest, seda 
vähem tähtsad on tulevased valimised ja seda rohkem on kahekolmandikulisel enamusel 
võimalusi tugevdada oma poliitilisi eelistusi ja riigi õiguskorda. Valimised [---] oleksid 
mõttetud, kui seadusandjal ei ole võimalik muuta nende õigusaktide olulisi osi, mis oleks 
tulnud võtta vastu lihthäälteenamusega.”2.

Pealegi on mitmes seni vastu võetud kardinaalses seaduses sätestatud mitte üksnes 
aluspõhimõtted, vaid ka väga konkreetsed ja tehnilised eeskirjad, nagu äärmiselt üksikasjalik 
eeskiri kohtute korralduse ja halduse iga aspekti kohta, õigusliku staatuse ja kohtunike töötasu 
kohta3 ning isegi valimispiirkondade täpsete piiride kohta4. Sellise tavaga kaasneb oht, et 
pärast valimisi piiratakse uue seadusandja mõju. Üksnes lihtsale häälteenamusele tuginev 
tulevane valitsus ei suuda muuta praeguse valitsuse poolt kardinaalsetes seadustes määratletud 
poliitikat isegi siis, kui ta saab selleks valijaskonnalt selge mandaadi. 

 5. Kontrolli- ja tasakaalusüsteem

Nagu eespool mainitud, vajavad demokraatia ja õigusriik kontrolli- ja tasakaalusüsteemil
põhinevat võimude lahusust. Demokraatia ja korralikult toimiva kontrolli- ja 
tasakaalusüsteemi põhielement on ka meediavabadus5. Ungari uue põhiseadusega kehtestati 
allpool esitatud institutsioonilised muudatused, mis võivad nõrgestada selle süsteemi 
toimimist.

5.1. Põhiseadusega tagatud pädevuse piiratus

                                               
1 Vt Veneetsia komisjoni 17.–18. juunil 2011. aastal vastu võetud arvamuse (Ungari uue põhiseaduse kohta) 
lõiget 27. CDL-AD(2011)016.

2 Vt Veneetsia komisjoni 17.–18. juunil 2011. aastal vastu võetud arvamuse (Ungari uue põhiseaduse kohta) 
lõiget 24. CDL-AD(2011)016.

3 Vt lõiget 19 Veneetsia komisjoni 16.–17. märtsi 2012 arvamuses nr 663/2012, mis käsitleb 2011. aasta 
seadust CLXII kohtunike õigusliku seisundi ja tasustamise kohta ning 2011. aasta seadust CLXI Ungari kohtute 
korralduse ja haldamise kohta. CDL-AD(2012)001.

4 2011. aasta seadus CCIII Ungari parlamendiliikmete valimiste kohta.

5 Meediavabaduse küsimusega tegeletakse töödokumendis nr 3.
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Uue põhiseaduse artikli 37 lõikes 4 piiratakse volitusi kontrollida riigieelarvet puudutavate 
õigusaktide vastavust põhiseadusele ja eelarve rakendamist selgesõnaliselt loetletud 
valdkondades („kui rikutakse õigust elule ja inimväärikusele, õigust isikuandmete kaitsele, 
mõtte-, usu- ja südametunnistusevabadust ning Ungari kodakondsusega seotud õiguste puhul 
[---]”), jättes seega nimetamata muude põhiõiguste rikkumiste korral tehtava põhiseadusele 
vastavuse kontroll.

Selles küsimuses tuletas Veneetsia komisjon meelde, et „piisava ulatusega pädevused on 
hädavajalikud tagamaks, et kohus kontrollib ühiskonna kõige olulisemate põhimõtete ja 
korralduste, sealhulgas kõigi põhiseadusega tagatud põhiõiguste põhiseaduslikkust. Seetõttu 
on kohtu pädevuste selline piiramine, mille puhul kohus vaatab läbi ainult teatud seadused 
üksnes seoses piiratud osaga põhiseadusest vastuolus Ungari parlamendi seadusandja ilmsete 
eesmärkidega tugevdada inimõiguste kaitset Ungaris.”1.

 Lisaks jääb üleminekusätete artikli 27 kohaselt2 see piirang jõusse nende seaduste puhul, mis 
kuulutati välja, kui riigivõla suhe sisemajanduse koguprodukti ületas 50%. Sel teemal oli 
Veneetsia komisjon kriitiline: „Põhiseaduses kehtestatakse konkreetsed kriteeriumid 
riigieelarve haldamisele ja ranged piirangud riigivõlale. Selle asemel aga et anda 
konstitutsioonikohtule täielik kontroll eelarve ja maksude alaste õigusaktide 
põhiseaduslikkuse üle, antakse selles valdkonnas sekkumise erivolitused uuele 
eelarvenõukogule. Kooskõlas eelarvenõukogu vetoõigusega sõltub konstitutsioonikohtu 
mainitud volituste ja eelarve, maksude ja muude finantsalaste õigusaktidega seotud volituste 
vähendamine sellest, kas riigivõlg ületab 50% SKPst.”3. 

Põhiseaduses4 tuleks selgesõnaliselt sätestada konstitutsioonikohtu ja selle liikmete 
sõltumatus ning tuleks kaaluda, kas põhiseaduse üldsätted õigusriigi ja võimude lahususe 
kohta (artiklid B ja C) on konstitutsioonikohtu sõltumatuse piisavad põhiseaduslikud tagatised 
5. 

5.2. Parlamendi volituste piirangud

                                               
1 Vt Veneetsia komisjoni 17.–18. juunil 2011. aastal vastu võetud arvamuse (Ungari uue põhiseaduse kohta) 
lõiget 99. CDL-AD(2011)016.

2 Ungari konstitutsioonikohus tühistas sätte 28. detsembril 2012 (otsus nr 45/2012).

3 Vt Veneetsia komisjoni 17.–18. juunil 2011. aastal vastu võetud arvamuse (Ungari uue põhiseaduse kohta) 
lõiget 98. CDL-AD(2011)016.

4 Ungari põhiseaduse artikli 24 lõikes 1 sätestatakse, et „konstitutsioonikohus on põhiseaduse kaitse kõrgeim 
organ”, viitamata konstitutsioonikohtu sõltumatusele. Seejärel on lisatud pädevuste loetelu ja viimases lõikes 
viidatakse konstitutsioonikohtu pädevuse, korralduse ja toimimise üksikasjalikke eeskirju käsitlevale 
kardinaalsele seadusele.

5 Ungari konstitutsioonikohtu teemalist 2011. aasta seadust CLI käsitleva Veneetsia komisjoni arvamuse eelnõu 
kohta tehtud märkustes ütles Ungari valitsus järgmist: „Konstitutsioonikohtu kui organi sõltumatus on põhimõte,
mida ei ole põhiseaduses selgesõnaliselt väljendatud, aga mis tuleneb põhiseaduse üldpõhimõtetest, eriti 
õigusriigi ja võimude lahususe põhimõttest [põhiseaduse artikli B lõige 1 ja artikli C lõige 1].” CDL(2012)045.
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Eelarveküsimustes on piiratud ka parlamendi volitusi, kuna äsja asutatud mitteparlamentaarsel 
eelarvenõukogul näib mitmel juhul olevat riigieelarve üle vetoõigus.1 Eelarve vastuvõtmine 
on tavaliselt parlamendi põhipädevus ja ainuprivileeg ning teeb võimalikuks poliitilise 
programmi elluviimise. Vastavalt Veneetsia komisjoni meeldetuletusele võib otsuse 
sõltuvusse seadmine teisest asutusest, mille demokraatlik legitiimsus on piiratud, mõjuda 
halvasti eelarvega seotud otsuste demokraatlikule legitiimsusele.2

Ühtlasi tasub tuletada meelde Veneetsia komisjoni kriitikat, mille kohaselt piiras uue 
põhiseadusliku raamistiku loomise väga lühike aeg parlamendi opositsiooniga tõelise arutelu 
pidamise võimalust3. Selline tava võib nõrgestada opositsiooni õiguste austamisel põhineva 
esindusdemokraatia süsteemi korralikku toimimist.

5.3. Kohtuvõimu sõltumatus: kõrvaldamata puudujäägid

Kohtuvõimu suhtes on viidud ellu üldreform, nagu on ette nähtud kahes kardinaalses 
seaduses4, mille esimene versioon seadis selgelt ohtu kohtuvõimu sõltumatuse5. Sõltumatus 
tähendab, et kohtuvõim on vaba välisest survest ja teiste valitsusharude, eelkõige täitevvõimu 
sekkumistest. See nõue on demokraatliku võimude lahususe aluspõhimõtte lahutamatu osa.

Ungari parlament muutis ülalnimetatud kardinaalseid seaduseid 2. juulil 20126. Muudatustes 
võetakse arvesse suuremat osa Veneetsia komisjoni soovitusi, eelkõige vähendades riikliku 
kohtuasutuse esimehe volitusi, andes neist mõned üle riiklikule kohtunõukogule ja 
suurendades riikliku kohtuasutuse esimehe aruandluskohustust.

Siiski on kohtuvõimu sõltumatuse küsimuses päevakorral veel kolm peamist probleemi. 
                                               
1 Põhiseaduse artikli 44 lõige 3: „Riigieelarve võetakse vastu eelarvenõukogu eelneval nõusolekul, et täita artikli 
36 lõigetes 4–5 sätestatud nõudeid.” Artikli 36 lõiked 4–5 on sõnastatud järgmiselt: „4. Parlament ei tohi võtta 
vastu riigieelarve seadust, mille alusel võib riigivõlg ületada poole sisemajanduse koguproduktist. 5. Kui 
riigivõlg ületab 50% sisemajanduse koguproduktist, võib parlament võtta vastu ainult sellise riigieelarve 
seaduse, mis hõlmab riigivõla vähendamist proportsionaalselt sisemajanduse koguproduktiga.” 

2 Vt Veneetsia komisjoni 17.–18. juunil 2011. aastal vastu võetud arvamuse (Ungari uue põhiseaduse kohta) 
lõiget 129. CDL-AD(2011)016.

3 Vt Veneetsia komisjoni 17.–18. juunil 2011. aastal vastu võetud arvamuse (Ungari uue põhiseaduse kohta) 
lõiget 144. CDL-AD(2011)016.

4 2011. aasta seadus CLXI Ungari kohtute korralduse ja haldamise kohta ning 2011. aasta seadus CLXII 
kohtunike õigusliku seisundi ja tasustamise kohta.

5 Vt töödokumenti nr 1 põhiõiguste olukorra kohta: Ungari standardid ja tavad (vastavalt Euroopa Parlamendi 
16. veebruari 2012. aasta resolutsioonile) – kohtunike sõltumatus.

6 Veneetsia komisjon järeldas oma arvamuses kohtuvõimu käsitlevate kardinaalsete seaduste kohta, mida 
muudeti pärast Ungarit käsitleva arvamuse CDL-AD(2012)001 vastuvõtmist, järgmist: „2. juuli 2012. aasta 
muudatustes käsitletakse suuremat osa Veneetsia komisjoni 16.–17. märtsi 2012. aasta arvamuses CDL-
AD(2012)001 tehtud märkusi 2011. aasta seaduse CLXI (kohtute korralduse ja haldamise kohta) ja 2011. aasta 
seaduse CLXII (Ungari kohtunike õigusliku seisundi ja tasustamise kohta) kohta.” CDL-AD(2012)020 lõige 83.
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Esiteks ei reguleerita põhiseadusega 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. Reguleerimise taseme küsimuses leidis Veneetsia komisjon, et 
„kohtuvõimu põhiseaduslikud tagatised, põhimõtted ja struktuurid on korralikult välja 
arendamata”1.

Teiseks, mis puutub kohtuasjade üleandmise reguleerimisse, siis oli eelmiste eeskirjade alusel 
riikliku kohtuasutuse esimehel võimalik suunata kohtuasi vastutava kohtu asemel teise 
kohtusse, et tagada kohtuasja lahendamine mõistliku aja jooksul. Hiljuti vastu võetud 
muudatused piiravad seda volitust nii, et nüüd peab riikliku kohtuasutuse esimees võtma 
kohtuasjade üleviimisel arvesse riikliku kohtunõukogu kehtestatud põhimõtteid ja 
põhjendama iga otsust. Ent muudatustes ei sätestata üleviidavate kohtuasjade valiku 
kriteeriume ega anta riiklikule kohtunõukogule volitusi võtta vastu valikukriteeriume2, mis on 
vajalikud õiglase kohtumõistmise ja kohtuliku arutelu õiguse tagamiseks3. 

Kolmandaks tuleb õigel ajal ja korrektselt rakendada Euroopa Liidu Kohtu 6. novembri 2012. 
aasta otsust4, milles sätestati, et Ungari kohtunike pensioniea alandamine 70 eluaastalt 62 
eluaastale on põhjendamatu diskrimineerimine vanuse alusel. 

Siinkohal tasub meelde tuletada, et Ungari konstitutsioonikohtu otsuse nr 33/2012 – millega
sama säte tühistati – täideviimise tulemuseks oli õiguslik ebakindlus. Veneetsia komisjon 
teatas: „Riikliku kohtuasutuse esimees kutsus asjaomaseid kohtunikke üles kaebama asi edasi 
töökohtutesse, et tühistada nende tagandamise otsus. Mitu kohtunikku oli juba võitnud 
töökohtutes, aga need otsused kaebas edasi riikliku kohtuasutuse esimees, sest ta ei nõustunud 
nende põhjendustega. Mis kõige olulisem, isegi töökohtute lõplike otsuste tulemusel ei 
                                               
1 Vt lõiget 82 arvamuses kohtuvõimu käsitlevate kardinaalsete seaduste kohta, mida muudeti pärast Veneetsia 
komisjoni arvamuse (Ungari kohta) CDL-AD(2012)001 vastuvõtmist 12.–13. oktoobril 2012. CDL-
AD(2012)020.

2 Kohtuvõimu käsitlevate muudetud kardinaalsete seaduste teemalise Veneetsia komisjoni arvamuse eelnõu 
kohta teatas Ungari oma märkustes (CDL(2012)072) järgmist: „Riiklik kohtunõukogu ei saanud õiguslikku 
mandaati, et töötada lisaks kohtuasjaga edasi tegeleva kohtu määramise põhimõtetele välja n-ö üleviidavate 
kohtuasjade valiku põhimõtted, sest ainult ametisse nimetamise algatanud kohtu esimees saab otsustada, kas seda 
tuleks üleviidava kohtuasja puhul teha, võttes arvesse kohtuasja konkreetseid asjaolusid ning kõnealuse kohtu 
töökoormust ja personali suutlikkust.”

3 Õigus õiglasele kohtumõistmisele ja kohtulikule arutelule on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikli 47 lõikes 2, mille kohaselt on „Igaühel [---] õigus õiglasele ja avalikule asja arutamisele mõistliku aja 
jooksul sõltumatus ja erapooletus seaduse alusel moodustatud kohtus. [---].” Euroopa tasandil tagatakse õiglase 
kohtumõistmise ja kohtuliku arutelu õigus Euroopa inimõiguste konventsiooni artikliga 6. Arvamuses 
nr 683/2012 kohtuvõimu käsitlevate kardinaalsete seaduste kohta, mida muudeti pärast Ungarit käsitleva 
arvamuse CDL-AD(2012)001 vastuvõtmist, järeldas Veneetsia komisjon järgmist: „Veneetsia komisjon on 
kindlalt vastu kohtuasjade ülekandmisele, sest see on vastuolus kohtuliku arutelu põhimõttega, mis on õigusriigi 
olemuslik osa.” CDL-AD(2012)020 lõige 74.

4 Otsus kohtuasjas C-286/12, komisjon vs Ungari.
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ennistatud asjaomaseid kohtunikke endisesse ametisse, vaid nad peavad läbima uue ametisse 
nimetamise protsessi ja nad võidakse nimetada ametisse muus kohtus, kui see, kus nad enne 
tagandamist töötasid.”1

Õigusvaidlusse kuulub ka Strasbourgi kohus, sest 20. juunil 2012 esitasid kaks Ungari 
kohtunike rühma kohtule kaks kaebust, milles taotletakse otsust, et kohtunike pensioniiga 
alandavate Ungari õigusaktidega rikutakse Euroopa inimõiguste konventsiooni2. 

Et täita nii Ungari konstitutsioonikohtu (nr 33/2012) kui ka Euroopa Liidu Kohtu (kohtuasi C-
286/12) otsust, esitas Ungari valitsus 21. detsembril 2012 seaduseelnõu nr T/9598 
seadusmuudatuste kohta, mis käsitlevad vanuse ülempiiri kohaldamist teatud juriidilistes 
suhetes3. 

 Seaduseelnõud ei ole veel Ungari parlamendis arutatud.

Kohtunike pensioniea küsimuses seatakse seaduseelnõus vanuse ülempiir ja 
vanaduspensioniiga 65 eluaastale, mida kohaldatakse 10 aastase üleminekuperioodi lõpus. 
Täpsemalt kehtestatakse seaduseelnõus järk-järgult alanev vanuse ülempiir 31. detsembrini 
2022, mil nii kohustusliku vanaduspensioniea üldpiir kui ka vanuse ülempiir on mõlemad 65 
eluaastat.

Ebaseaduslikult vallandatud kohtunike ennistamise küsimuses nähakse seaduseelnõus ette 
järgmine lahendus konstitutsioonikohtu otsuse nr 33/2012 järgimiseks: tagandatud kohtunik 
peab tegema ennistamiseks avalduse riikliku kohtuasutuse esimehele, kes tagab, et 
kohtunikule hüvitatakse saamata jäänud palk ja muud tasud. Seejärel jätkub kohtuniku töö 
teenistuses, kus oli tema töökoht enne tema vallandamist. 

Viimasest sõnastusest ei ole selge, kas kohtunik ennistatakse täpselt samale ametikohale 
(samade ülesannete ja kohustustega), kus ta töötas enne vallandamist.

Seaduseelnõust jäeti ilmse kavatsusega välja võimalus kohtunikku kohtu juhtivale 
ametikohale ennistada. Kuid hiljutise seaduseelnõu nr T/9598 muudatusettepanekuga 
seadusandlike muudatuste kohta, mis käsitlevad teatud juriidilistes suhetes kohaldatavat 
vanuse ülempiiri4 jäetakse välja õigussätted, mis takistasid ennistamist kohtu- ja prokuratuuri 
juhtivatele ametikohtadele.

Kui kohtunik ei taotle ennistamist, peab riikliku kohtuasutuse esimees andma kindlamääralise 
hüvitismakse korralduse, mis vastab kohtuniku 12 kuu palgale.

5.4. Kõrgemate ametnike ametist tagandamine enne ametiaja lõppu

                                               
1 Vt Veneetsia komisjoni arvamuse nr 683/2012 lõiget 76.

2 45434/12 J.B. jt 110, 45438/12 Almįsy jt 45.

3 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf

4 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598
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Teine kontrolli- ja tasakaalusüsteemi puudutav probleem on teatud asutuste juhtide 
tagandamine ja asendamine enne nende ametliku ametiaja lõppu. 

Kuna Ülemkohus asendati Kúriaga, tagandati 1. jaanuaril 2012 ametist ka Ülemkohtu 
esimees, kuigi parlament oli valinud ta 2009. aastal ametisse kuueks aastaks1. Ametiajaga 
kindlustatus on võtmetegur kohtuvõimu sõltumatuses.

Juulis 2011 vastu võetud uue teabevabadusseadusega2 kaotati andmekaitse- ja teabevabaduse 
voliniku institutsioon ja see asendati uue riikliku andmekaitseagentuuriga. Alates septembrist 
2008 ametis olnud andmekaitse voliniku ametiaeg lõppes 1. jaanuaril 2012 (kaks ja pool 
aastat enne tavapärase kuue-aastase ametiaja lõppu).

Andmekaitse järelevalveasutuste sõltumatus on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 16 ja põhiõiguste harta artiklis 8. Komisjon algatas Ungari vastu rikkumismenetluse3, 
väites, et ametiaja kestus peab olema mõistlik ning kui liikmesriik on kindlaks määranud 
ametiaja teatava kestuse, siis peab ta sellest tingimata ka kinni pidama. Väidetes viitas 
komisjon direktiivile 95/46/EÜ, milles sätestatakse, et üks või mitu liikmesriikide 
ametiasutust, kes tegutsevad neile usaldatud ülesannete täitmisel täiesti sõltumatult, peavad 
teostama järelevalvet selle direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike sätete kohaldamise 
üle. Komisjoni sõnul „rikub andmekaitse järelevalveasutuse ametiaja enne tähtaega 
lõpetamine tema direktiivis ettenähtud sõltumatust”4. 

6. Valimisreform

Demokraatia jaoks ELi liikmesriikides ja seeläbi ELis on vaja, et riikide valimisseadused 
vastaksid teatud põhistandarditele. Enamik neid standardeid tuleneb peamiselt valimisõigusele 
kohaldatavatest põhiseaduslikest põhimõtetest ja eeskätt 1948. aasta inimõiguste 
ülddeklaratsiooni artiklist 21 ja inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 
lisaprotokolli artiklist 3. Kõik ELi liikmesriigid, kaasa arvatud Ungari, võtsid endale 
kohustuse järgida valimisküsimustes Euroopa Nõukogu määratletud hea tava koodeksit5. 

Põhjalik institutsiooniline ja põhiseaduslik reform Ungaris hõlmab ka uut valimisseadust, 
nimelt 2011. aasta seadust CCIII Ungari parlamendiliikmete valimiste kohta6, ja uut seadust 
                                               
1 Põhiseaduse üleminekusätete artikli 11 lõige 2 on järgmine: „Ülemkohtu esimehe ning riikliku kohtunõukogu 
esimehe ja liikmete mandaat lõpeb põhiseaduse jõustumisel.”

2 2011. aasta seadus CXII informatsioonilise enesemääramise ja teabevabaduse kohta.

3 Euroopa Komisjon vs Ungari, kohtuasi C-288/12. Komisjon palus Euroopa Kohtul tuvastada, et Ungari rikkus 
direktiivist 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta 
tulenevaid kohustusi, kuna ta lõpetas enne tähtaega andmekaitse voliniku ametiaja.

4 Euroopa Komisjon vs Ungari, kohtuasi C-288/12, Euroopa Liidu Teataja, 28. juuli 2012, C 227/15.

5 Kohaldatavate standardite kogu on esitatud valimiste hea tava koodeksis, mille koostas Euroopa Nõukogu 
komisjon „Demokraatia õiguse kaudu” (Veneetsia komisjon) 2002. aastal. CDL(2002)023rev.

6 Veneetsia komisjon on teinud kättesaadavaks ametliku tõlke. Vt CDL-REF(2012)003.
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valimiskorra kohta.

2011. aasta seadusega CCIII Ungari parlamendiliikmete valimiste kohta – vastu võetud 
23. detsembril 2011 ja jõustunud 1. jaanuaril 20121 – kehtestati järgmised muudatused: –
oluliselt vähendati parlamendikohtade arvu (386-lt 199-le); – muudeti kohtade jaotamise 
korda (valimiste proportsionaalne-majoritaarne segasüsteem, mille majoritaarne osakaal on 
suurenenud); – kahe vooruga süsteemi asemel võeti kasutusele ühe vooruga valimised, mida 
kasutati varem kohtade jaotamiseks valimissüsteemi majoritaarses pooles; – vähendati 
valimispiirkondade arvu ja koostati lisa, milles on üksikasjalikult loetletud kõik piirkonnad; –
valimisõigust laiendati välismaal elavatele Ungari kodanikele, kuid ainult valimiste 
proportsionaalse poole puhul; – võeti vastu erieeskirjad rahvusvähemuste esindatuse kohta 
parlamendis.

Fideszi ja KDNP parteide liikmed esitasid 18. septembril 2012 üksikliikmete seaduseelnõu 
valimiskorra kohta2. Sellega kavatseti asendada praegune kõigi Ungari kodakondsusega 
valijate automaatne registreerimissüsteem vabatahtliku registreerimissüsteemiga, mis oleks 
üksikisiku valijaõiguse kasutamise tingimuseks. 

Samal päeval, mil esitati valimiskorra seaduseelnõu, esitati parlamendis samuti üksikliikmete 
eelnõuna ettepanek põhiseaduse üleminekusätete muutmise kohta3, millest sai pärast 
põhiseaduse muutmist põhiseaduse olemuslik osa. Parlament võttis eelnõu vastu 29. oktoobril 
2012 ja see avaldati 9. novembril. Teise põhiseaduse muudatusega sätestati põhiseaduses 
valijate registreerimise nõue4. 

Parlamendi esimees kirjutas valimiskorra seaduseelnõule alla 1. detsembril 2012. Seda 
kohaldatakse nii riiklike valimiste (parlamendi, kohalikud ja rahvusvähemuste valimised) kui 
ka Euroopa Parlamendi valimiste suhtes.

Seadust ei ole veel välja kuulutatud, sest vabariigi president saatis 6. detsembril 2012 seaduse 
konstitutsioonikohtule põhiseadusele vastavuse läbivaatamise jaoks vastavalt põhiseaduse 
artikli 6 lõikele 45. 
                                               
1 Vt Veneetsia komisjoni ja OSCE/ODIHRi ühisarvamust. CDL-AD(2012)001.

2 T/8405.

3 T/8404.

4 Põhiseaduse üleminekusätete artiklisse 23lisati järgmised lõiked 3–5: „3. Põhiseaduse artiklis XXIII sätestatud 
õiguste jõustamiseks sisestatakse kõik valijad vastavalt põhiseaduse artikli XXIII lõigetele 1–3 ja 7 nende enda 
taotlusel registrisse; valimisõigust saab kasutada pärast registrisse lisamist. Registreerimist võidakse nõuda a) 
Ungaris elavatelt valijatelt: isiklikult või elektroonilisel viisil, mis võimaldab taotluse teinud isiku 
kindlaksmääramist; b) Ungaris mitteelavatelt valijatelt: kirja teel või elektroonilisel viisil, mis võimaldab taotluse 
teinud isiku kindlaksmääramist. 4. Registrisse sisestamist saab taotleda kuni valimistele või rahvahääletusele 
eelneva viieteistkümnenda päevani. 5. Register luuakse lõigete 3 ja 4 kohaselt uuesti iga kord enne
parlamendiliikmete üldvalimisi, välja arvatud valimised, mis toimuvad kas parlamendi laialiminemise või 
laialisaatmise tõttu.”

5„Kui vabariigi president leiab, et seadus või selle säte on põhiseadusega vastuolus [---] saadab ta seaduse 
konstitutsioonikohtule, et kontrollida selle vastavust põhiseadusele.”
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Oma petitsioonis palus vabariigi president kohtul tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks 
mitu valimiskorra seaduse sätet, millega reguleeritakse valijate registreerimise üksikasju ja 
poliitilist reklaami kampaania ajal (artiklid 88, 92, 151, artikli 152 lõige 5, artikli 154 lõige 1, 
artikli 353 lõige 4). Presidendi ettepanek põhineb põhiseaduse artiklitel B (demokraatia ja 
õigusriik), I (peatüki „vabadus ja vastutus” esimene artikkel), IX (sõnavabadus ja 
ajakirjandusvabadus), XV (võrdsus ja õigus mittediskrimineerimisele), XXIII (õigus 
hääletada) ja põhiseaduse üleminekusätete artikli 23 lõikel 3 ning selles viidatakse ka 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni esimese lisaprotokolli artiklile 31 ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikale.

Vaidlustatud sätete üksikasjad on järgmised.

– Artikli 88 lõigetes 1–2 on sätestatud kaks erinevat registreerimisviisi Ungaris ja välismaal 
elavate valijate jaoks. Ungaris elavad valijad võivad registreerida isiklikult või 
„kodanikuportaali” kaudu ehk elektroonilisel viisil, mis võimaldab taotluse teinud isiku 
kindlaksmääramist. Taotlus tuleb esitada sellele kohalikule pädevale asutusele, kus valija 
elab. Ungaris mitteelavad valijad võivad registreerida kirja teel või „kodanikuportaali” kaudu. 
Presidendi ettepaneku kohaselt on kohustus esitada taotlus kohalikule pädevale asutusele 
rangem tingimus, kui üleminekusätetes ette nähtu ja see võib olla vastuolus 
proportsionaalsuse põhimõttega.
– Artiklis 92 on sätestatud, et Ungaris elavad valijad, kel puudub aadress, langevad välismaal 
elavate valijate määratluse alla. Presidendi ettepaneku kohaselt on see säte diskrimineeriv.
– Artikkel 151 ja artikli 152 lõige 5 on seotud valimiskampaaniaga. Kampaania kestel on 
poliitiline reklaam lubatud üksnes avaliku sektori meediateenuste osutajatele ja ainult kuni 
48 tundi enne hääletamist. Kinodes ei tohi poliitilist reklaami näidata. Ettepaneku kohaselt on 
eeskiri vastuolus sõna- ja ajakirjandusvabadusega. 
– Artikli 154 lõikes 1 keelatakse valimistega seotud arvamushääletuste tulemuste avaldamine 
kampaania viimase 6 päeva jooksul. Ettepaneku kohaselt on see säte vastuolus sõna- ja 
ajakirjandusvabadusega.
– Artikli 353 lõige 4 sisaldab uue korra kohaldatavust käsitlevat tehnilist sätet, mis näib olevat 
vastuolus üleminekusätete artikliga 23.

Ungari Vabariigi presidendi 4. jaanuari 2013. aasta petitsiooni järel viis konstitutsioonikohus 
lõpule põhiseadusele vastavuse kontrolli (otsus nr 1/2013)2. 

Registreerimisnõude osas leidis kohus, et Ungaris elavate kodanike puhul piirab kohustuslik 
registreerimine põhjendamatult hääletamisõigust ja see on vastuolus põhiseadusega. Seevastu 
leidis kohus, et registreerimine on põhjendatud teatud juhtudel, sest see hõlbustab teatud 

                                               
1 Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni esimese lisaprotokolli artikkel 3:
„Protokolliosalised kohustuvad mõistlike ajavahemike järel korraldama salajase hääletamisega vabu valimisi 
tingimustel, mis tagavad rahva vaba tahteavalduse seadusandja valimisel.”

2 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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valijarühmade hääletusõiguste kasutamist. Rühmadesse kuuluvad Ungari hääletajad, kel 
puudub Ungaris elukoht, Ungaris elavad rahvusvähemuste liikmed, kes soovivad hääletada 
rahvusvähemuse nimekirjas ning need, kes vajavad valimistel osalemiseks abi. Kohus lisas, et 
see oleks hääletusõiguse ebaproportsionaalne piiramine, kui need valijad, kelle hääletusõigust 
ei ole võimalik tagada ilma eelregistreerimata, saavad registreerida ainult püsivas elukohas, 
mitte tavapärases elukohas.

Konstitutsioonikohus pidas diskrimineerivaks ka nende hääletajate isikliku registreerimise 
võimaluse väljajätmist, kes elavad Ungaris ilma aadressita.

Valimiskampaaniat käsitlevate eeskirjade valdkonnas tuvastas kohus, et valimiskampaania 
jooksul poliitilise reklaami avaldamist ainult avaliku sektori meediateenustes lubavad sätted ja 
arvamushääletuste tulemuste avaldamist kuus päeva enne valimist keelavad sätted piiravad 
ebaproportsionaalselt sõnavabadust ja ajakirjandusvabadust ning on seetõttu põhiseadusega 
vastuolus.

Seepärast tuvastas kohus, et järgmised 26. novembril 2012 vastu võetud valimiskorda 
käsitleva seaduse sätted ei vasta põhiseadusele: § 82 lõikele 2, § 88 lõikele 1, § 92, 106, 151, 
§ 152 lõikele 5, § 154 lõikele 1 ja § 353 lõikele 4. 

7. Hiljutine ettepanek neljanda põhiseaduse muudatuse kohta

FIDESZ-KDNP koalitsioon esitas 8. veebruaril 2012 neljanda põhiseadusmuudatuse 
ettepaneku üksikliikmete seaduseelnõuna1, millele on alla kirjutanud pea kõik koalitsiooni 
liikmed.
Põhiseaduse neljanda muudatuse ettepanekuga lisatakse põhiseaduse teksti kõik 
üleminekusätted – välja arvatud valimisteks registreerumist nõudev säte –, mille tühistas 
konstitutsioonikohus 28. detsembril 2012 menetluslikel alustel (otsus nr 45/2012). Sätted 
hõlmavad näiteks järgmist: sätted endise kommunistliku partei kohta, sealhulgas 
kommunistliku diktatuuri all toimepandud raskete kuritegude piirangute statuudi 
kohaldamatajätmine (ettepaneku artikkel 3, milles lisatakse põhiseaduse „aluspõhimõtete” 
jakku uus artikkel U – endine preambul ja üleminekusätete artiklid 1–4); parlamendi volitus 
koostada ametlikult tunnustatud kirikute nimekiri (ettepaneku artikkel 4 – üleminekusätete 
endine artikli 21 lõige 1); parlamendi volitus määrata kindlaks Ungaris elavate rahvuste 
õiguste üksikasjalikud eeskirjad ja rahvuse tunnustamise nõuded (ettepaneku artikkel 9 –
üleminekusätete endine artikli 21 lõige 2); riikliku kohtuasutuse esimehe volitus suunata 
kohtuasja lahendamiseks asi menetlusse vastutava kohtu asemel teise kohtusse (ettepaneku 
artikkel 14 – üleminekusätete endised artikli 11 lõiked 3–4); eelarve- ja finantsseaduste 
kohtuliku kontrolli ulatuse piirangu suurendamine määramata ajaks (ettepaneku artikli 17 
lõige 1) jne.

Pealegi sisaldab põhiseaduse neljanda muudatuse ettepanek vähemalt kaht 
konstitutsioonikohut käsitlevat klauslit, mis on muret tekitavad: 

esimese sätte kohaselt võib konstitutsioonikohus kontrollida põhiseadust ja kõiki selle 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598
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muudatusi ainult kooskõlas põhiseaduses sätestatud menetlusnõuetega selle vastuvõtmise ja 
välja kuulutamise kohta (ettepaneku artikli 12 lõige 4) Nii ei ole kohtul võimalik kontrollida 
tulevikus põhiseaduse muudatusi ja põhiseadust saab seega muuta olenemata muudatuse 
sisust1. Sätte täiendamiseks on artiklis 11 sätestatud ettepaneku eesmärk volitada vabariigi 
presidenti saatma vastu võetud põhiseadus ja kõik selle muudatused konstitutsioonikohtule, 
kes peaks kontrollima selle ja kõigi selle muudatuste kooskõla (ainult) põhiseaduses selle 
vastuvõtmisega seonduvate sätestatud menetlusnõuetega.
Ühtlasi kehtestatakse ettepanekuga säärasele kontrollile lühike ajapiirang, ehk hiljemalt 
kolmkümmend päeva (ettepaneku artikli 12 lõige 5). 
Teise sätte kohaselt ei saa võtta põhiseaduse tõlgendamisel arvesse enne põhiseaduse 
jõustumist vastu võetud konstitutsioonikohtu otsuseid ja seonduvaid põhjendusi (ettepaneku 
artikkel 19). Teisisõnu ei ole võimalik võtta põhiseaduse tõlgendamisel arvesse 20 aasta 
pikkust konstitutsioonilist kohtupraktikat. Eelnõus ei täpsustata keelu subjekti; seetõttu on 
võimalik, et seda kohaldatakse konstitutsioonikohtu kõrval ka tavakohtutele. (Mitme Ungari 
õiguse põhiseadusliku põhimõtte aluseks on eranditult konstitutsioonikohtu praktika. Näiteks 
lisaks rahvusvahelisest õigusest tulenevatele kohustustele on ka surmanuhtluse 
mittekohaldamise siseriiklik õiguslik alus konstitutsioonikohtu otsus 23/1990.) 
Ettepanekuga kehtestatakse konstitutsioonikohtu praktikale täiendavaid piiranguid: – lühike 
ajapiirang („viivitamatult ja hiljemalt kolmekümne päeva jooksul”) kohtuniku taotlusel selle 
kontrollimiseks, kas konkreetse juhtumi puhul kohaldatav teatav õigusmäärus vastab 
põhiseadusele (ettepaneku artikli 12 lõige 1).
Samuti kitsendatakse põhiseaduse neljanda muudatuse ettepaneku teatud sätetega 
potentsiaalselt mitut põhiõigust, hoolimata asjaolust, et konstitutsioonikohus oli eelnevalt 
tuvastanud selliste piirangute vastuolu põhiseadusega:

– sõnavabadust ei tohi teostada Ungari rahva (ja teiste kogukondade, nagu etniliste, rassiliste 
või usuliste vähemuste) väärikuse alandamise eesmärgil (otsustega 30/19922 ja 18/20043 on 
juba tuvastatud selle vastuolu põhiseadusega) (ettepaneku artikli 5 lõige 2);
– üliõpilasi, kelle õpinguid toetavad Ungari ülikoolid, võib seadustega kohustada töötama 
pärast oma õpingute lõppu kindla ajaperioodi vältel Ungaris (ettepaneku artikkel 7); 
muudatuses nähakse ette, et selline piirang tuleneb eranditult Ungari õigusest 
(otsusega 32/20124 on juba tuvastatud selle vastuolu põhiseadusega (formaalsetel alustel);
– parlamendi või kohaliku tasandi õigusaktides võib tunnistada ebaseaduslikuks avaliku 
ruumi kasutamise alalise elukohana (otsusega 38/20125) on juba tuvastatud selle vastuolu 
põhiseadusega).

                                               
1 Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on kohus tõesti kontrollinud üksnes põhiseaduse muudatuste 
menetluslikke aluseid, aga see tulenes pigem kohtu enese piirangutest kui põhiseaduslikust keelust.

2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf

3 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf

4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument

5 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
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Viimaseks soovitakse neljanda muudatuse ettepanekus lisada põhiseadusesse mitu muud sätet, 
nagu

– nn parlamendi valvuri ametikoha loomine parlamendikoja esimehe juhtimisel,
– riiklike kõrgharidusasutuste finantsjuhtimise eeskirjad määratleb valitsus, kes ühtlasi 
kontrollib nende finantsjuhtimist.
Põhiseaduse neljanda muudatuse ettepanek on hetkel Ungari parlamendis arutlusel.


