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1. Johdanto

Vuoden 2010 vaalien seurauksena hallituksen enemmistö otti haltuunsa kaksi kolmasosaa 
parlamenttipaikoista. Tämän määräenemmistön myötä vallassa oleva enemmistö ja hallitus 
ovat voineet nopeasti käynnistää lainsäädäntötoiminnan Unkarin perustuslaillisen ja 
institutionaalisen kehyksen uudelleen muotoilemiseksi. 

Tämän monenlaisiin eri aloihin, kuten oikeuslaitoksen toimintaan, perheiden suojeluun, 
parlamenttivaaleihin ja ilmaisunvapauteen, kohdistuvan uudistusprosessin kokonaisvaikutus 
aiheuttaa huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, onko se yhteensopiva unionin lainsäädännössä 
suojeltujen demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden kanssa. 

Demokratia ja oikeusvaltion periaate, joita suojellaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 2 artiklassa ja jotka mainitaan SEU-sopimuksen johdannossa sekä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan johdannossa, edellyttävät riippumattomien elimien välistä selkeää 
vallanjakoa. Näiden kahden periaatteen perusominaispiirteitä ovat (i) lainmukaisuuden 
kunnioittaminen, mukaan lukien lainsäädännön täytäntöönpanoa koskeva avoin, 
vastuuvelvollinen ja demokraattinen prosessi, (ii) oikeusvarmuus, (iii) vahva edustuksellinen 
demokratia, joka perustuu vapaisiin vaaleihin ja opposition oikeuksien kunnioittamiseen, (iv)
lainsäädännön ja perustuslain yhdenmukaisuuden tehokas valvonta, (v) tehokas, avoin, 
osallistava ja vastuuvelvollinen hallitus ja hallinto, (vi) riippumaton ja puolueeton 
oikeuslaitos, (vii) riippumattomat tiedotusvälineet, (viii) perusoikeuksien kunnioittaminen.1

2. Unkarin uuden perustuslaillisen järjestyksen hyväksymisprosessi

Unkarin parlamentti hyväksyi 18. huhtikuuta 2011 uuden perustuslain, joka edustaa Unkarin 
perustuslakia. Uusi perustuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2012. 

Uuden perustuslain hyväksyminen oli ensimmäinen vaihe kattavassa uudistusprosessissa, 
jonka seurauksena luotiin uusi perustuslaillinen ja institutionaalinen kehys. Monia päälakeja 
pantiin nimittäin täytäntöön uuden perustuslain hyväksymisen jälkeen. Siinä muutettiin 
merkittävästi lähes kaikkia toimielimiä ja hallintoelimiä (parlamentti, 
perustuslakituomioistuin, oikeuslaitos, syyttäjänvirasto, tietosuojaviranomainen,
paikallishallinto, valtionpankki ja perheoikeus).

Unkarin uuden perustuslain hyväksymiseen johtanut prosessi on ensimmäinen arvostelun 
aihe. FIDESZ/KDNP-puolueliiton edustajat (hallituskoalitio) laativat luonnoksen uudeksi 
perustuslaiksi ja esittelivät sen Unkarin parlamentille 14. maaliskuuta 2011 erään yksityisen 
jäsenen aloitteena. Unkarin parlamentti hyväksyi uuden perustuslain 18. huhtikuuta 2011 

                                               
1 Oikeusvaltion periaatteelle kansainvälisesti, unionissa ja kansallisesti annettuja merkityksiä analysoidaan 
yksityiskohtaisesti oikeusvaltion periaatteesta laaditussa kertomuksessa, jonka Venetsian komissio hyväksyi 
25. ja 26. maaliskuuta 2011. CDL-AD(2011)003rev.
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hallituskoalition äänin.1

Vaikka hallituksen tukeman lainsäädännön hyväksyminen edellyttää yksityiskohtaista 
menettelyä, jossa kuullaan asianomaisia sidosryhmiä, yksittäisten jäsenien aloitteisiin nähden 
voidaan noudattaa ”virtaviivaisempaa” lähestymistapaa. Todettakoon lisäksi, että sääntöjä, 
jotka on vahvistettu kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta lainsäädännön valmisteluun 
annetussa laissa N:o CXXXI vuodelta 2010 ja julkisesta hallinnosta ja oikeudesta vastaavan 
ministeriön antamassa säädöksessä 24/2011 (VIII. 9.) alustavasta ja jälkikäteen toteutettavasta 
vaikutustenarvioinnista, ei sovelleta, kun lainsäädäntöä ehdotetaan yksittäisen tai yksityisen 
jäsenen aloitteena. Tämän menettelyn myötä hallituskoalition oli mahdollista valmistella ja 
hyväksyä uusi perustuslaki lyhyellä aikavälillä (se hyväksyttiin kuukauden sisällä: luonnos 
esiteltiin 14. maaliskuuta 2011 ja hyväksyttiin 18. huhtikuuta 2011). Toinen 
perustuslakimuutos hyväksyttiin myös yksittäisen jäsenen aloitteen perusteella.2

Seuraavat päälait on pantu täytäntöön yksityisen jäsenen aloitteen perusteella: – parlamentin 
jäsenien valitsemisesta annettu laki N:o CCIII vuodelta 2011 – perheiden suojelemisesta 
annettu laki N:o CCXI vuodelta 2011 – vakaumuksen ja uskonnon vapaudesta sekä kirkkojen 
asemasta annettu laki N:o CCVI vuodelta 2011 – Unkarin vaakunasta ja kansallislipusta sekä 
valtiollisista kunniamerkeistä annettu laki N:o CCII vuodelta 2011 – parlamentista annettu 
laki N:o XXXVI vuodelta 2012 – luonnos päälaiksi vaalimenettelystä.3

Uudesta perustuslaista sekä päälaeista käydyn poliittisen keskustelun ja julkisen 
kuulemismenettelyn4 ajoitus ja taso saivat osakseen arvostelua.5 Vuoden 2011 kahden 
viimeisen viikon aikana parlamentti hyväksyi useita päälakeja (kuten vakaumuksen- ja 

                                               
1 Katso työasiakirja 2 perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti) – perusperiaatteet ja -oikeudet, sekä lausunto Unkarin 
uudesta perustuslaista, minkä Venetsian komissio hyväksyi 17. ja 18. kesäkuuta 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Parlamentissa esitettiin 18. syyskuuta 2012 ehdotus toiseksi perustuslakimuutokseksi (T/8404) yksittäisen 
jäsenen aloitteena. Siinä tarkastellaan rekisteröintivaatimusta, jota äänestysoikeuden käyttäminen 
parlamenttivaaleissa edellyttää. Parlamentti hyväksyi sen 29. lokakuuta 2012 ja se julkaistiin 
9. marraskuuta 2012.

3 T/8405.

4 Hallituspuolueet järjestivät kahtatoista kysymystä koskevan kansallisen kuulemisen helmikuussa ja 
maaliskuussa 2011. Katso http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 Katso lausunnot kolmesta oikeudellisesta kysymyksestä, jotka liittyvät Unkarin uuden perustuslain 
laatimisprosessiin ja Unkarin uuteen perustuslakiin ja jotka Venetsian komissio hyväksyi vastaavasti 25. ja 
26. maaliskuuta 2011 ja 17. ja 18. kesäkuuta 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). Venetsian 
komissio toteaa lausunnossaan 663/2012 vuonna 2011 annetusta laista N:o CLXII tuomareiden oikeudellisesta 
asemasta ja palkkauksesta Unkarissa ja vuonna 2011 annetusta laista N:o CLXI tuomioistuimien organisaatiosta 
ja hallinnoinnista Unkarissa, että päälait hyväksyttiin nopealla menettelyllä, johon ei sisältynyt opposition ja 
kansalaisyhteiskunnan asianmukaista kuulemista. Lainsäädännön suuren määrän hyväksyminen hyvin lyhyessä 
ajassa voisi selittää, miksi tässä lausunnossa käsiteltyjen päälakien tietyt kysymykset eivät täytä eurooppalaisia 
standardeja. 9 kohta, CDL-AD(2012)001. 
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uskonnonvapaudesta1 sekä Unkarin valtionpankista2 annetut lait) ja hyväksyi perustuslakia 
koskevat siirtymäsäännökset.

Kuten Venetsian komissio huomauttaa lausunnossaan Unkarin uudesta perustuslaista, ”[...] on 
valitettavaa, että perustuslakiprosessissa, mukaan luettuna uuden perustuslain laatiminen ja 
lopullinen hyväksyminen, on havaittu avoimuuden puutetta, puutteita enemmistön ja 
opposition välisessä vuoropuhelussa, riittämättömästi mahdollisuuksia asianmukaiseen 
julkiseen keskusteluun ja erittäin tiukka aikataulu.”3 Venetsian komissio korostaa lisäksi, että 
uuden perustuslain ”hyväksyminen huhtikuussa 2011 vaikuttaa olevan [...] vain alku pitkälle 
prosessille, jolla luodaan kattava ja yhtenäinen uusi perustuslaillinen järjestys. Se merkitsee 
useiden lakien, uusien institutionaalisten järjestelyjen ja muiden niihin liittyvien toimien 
hyväksymistä tai muuttamista. Onnistuakseen kyseisten prosessien pitäisi perustua 
mahdollisimman laajaan yksimielisyyteen Unkarin yhteiskunnassa.”4

Unkarin uuden perustuslain mukaan hallituksen on (yksittäisten jäsenien sijaan) esitettävä 
parlamentille aloitteet, joita perustuslain täytäntöönpano edellyttää.5

3. Perustuslain siirtymäsäännökset 

Parlamentti hyväksyi perustuslain siirtymäsäännökset 30. joulukuuta 2011.6 Ne julkaistiin 
seuraavana päivänä Unkarin virallisessa lehdessä ja ne tulivat voimaan 1. tammikuuta 2012, 
                                               
1 Vakaumuksen ja uskonnon vapaudesta sekä kirkkojen asemasta annettu laki N:o CCVI vuodelta 2011; esitetty 
yksittäisen jäsenen aloitteena 21. joulukuuta 2011 ja tullut voimaan 31. joulukuuta 2011.

2 Unkarin valtionpankista annettu laki N:o CCVIII vuodelta 2011; hallitus esitti asiaa koskevan ehdotuksen 
13. joulukuuta 2011 ja laki tuli voimaan 31. joulukuuta 2011.

3 Katso 144 kohta lausunnosta, joka koskee Unkarin uutta perustuslakia ja jonka Venetsian komissio hyväksyi 
17. ja 18. kesäkuuta 2011. CDL-AD(2011)016.

4 Katso 21 kohta lausunnosta, joka koskee Unkarin uutta perustuslakia ja jonka Venetsian komissio hyväksyi 
17. ja 18. kesäkuuta 2011. CDL-AD(2011)016. Samassa lausunnossa Venetsian komissio totesi myös, että
”Unkarin uuden perustuslain erityispiirre on se, että samalla kun se perustuu edellä mainittuihin normeihin, tämä 
perustuslaki sisältää eurooppalaisista takuista monia erityisiä muunnoksia, jollaisia esiintyy osittain eräissä 
eurooppalaisissa perustuslaeissa. Useimmat niistä liittyvät kansallisiin perinteisiin ja identiteettiin. Takuita 
pidetään tärkeänä tekijänä Euroopan unionin lainsäädännössä (SEU 6 artikla), ja ne on hyväksytty myös 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Venetsian komissio katsoo tässä suhteessa, että vaikka monia näistä 
erityispiirteistä voidaan pitää osana kansallista perustuslaillista autonomiaa, muita takuita on analysoitava 
eurooppalaisten normien sekä ennen kaikkea Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa 
[...]. Tehtävä voi olla vaikea joissakin tapauksissa sen takia, että eri säännösten väliset suhteet ovat epäselviä, 
sekä sen takia, että perustuslakitekstissä siirretään usein päälaeille (orgaanisille laeille) niiden yksityiskohtaisten 
sääntöjen määrittely, joita kyseisiin asioihin sovelletaan (mukaan luettuina perusoikeudet, institutionaaliset 
rakenteet, rakenteelliset järjestelyt tuomiovallan toimintaa varten ja niin edelleen)”. 19–20 kohta.

5 Loppusäännöksien 4 kohta: 4. Hallituksen on toimitettava parlamentille kaikki aloitteet, joita perustuslain 
täytäntöönpano edellyttää.

6 Laki N:o T/5005 esitettiin myös yksittäisen jäsenen aloitteena 20. marraskuuta 2011.
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samana päivänä kuin uusi perustuslaki. Siirtymäsäännöksiä vastaan esitettiin voimakasta 
arvostelua, jonka mukaan ne vahingoittivat oikeusvaltion periaatetta.1

Siirtymäsäännöksien asemasta ja niiden paikasta kansallisessa oikeusjärjestyksessä vallitsi 
epäselvyys (perustuslakia on nyt hiljattain muutettu). Tältä osin siirtymäsäännöksiä 
koskevissa loppusäännöksissä määritellään siirtymäsäännökset osana perustuslakia 
(31 artiklan 2 kohta).2 Siirtymäsäännöksien oikeudellisen aseman selventämiseksi hallitus 
esitti 17. huhtikuuta 2012 ehdotuksen ensimmäisestä perustuslakimuutoksesta.3 Parlamentti 
hyväksyi sen 4. kesäkuuta 2012 ja se julkaistiin 18. kesäkuuta 2012. Ensimmäisen 
perustuslakimuutoksen tekstissä lisätään seuraava kohta perustuslain loppusäännöksiin: 
”Tähän perustuslakiin liittyvät siirtymäsäännökset [...] kuuluvat osana perustuslakiin.”4

Siirtymäsäännöksiin sisältyy joitakin muita kuin siirtymäartikloja, joiden tarkoituksena on 
täydentää tai muuttaa uutta perustuslakia pysyvästi.

Unkarin perusoikeuksista vastaava valtuutettu (oikeusasiamies) kehotti 14. maaliskuuta 2012 
perustuslakituomioistuinta tarkastelemaan, ovatko siirtymäsäännökset perustuslaissa 
vahvistetun oikeusvaltion periaatteen vaatimuksen mukaisia.5 28. joulukuuta 2012 toteutetun 
perustuslain tarkistuksen seurauksena perustuslakituomioistuin totesi antamassaan 
päätöksessä N:o 45/2012, että Unkarin parlamentti ylitti lainsäädäntövaltansa pannessaan 
täytäntöön seuraavat siirtymäsäännökset, pääasiassa siitä syystä, että ne eivät ole luonteeltaan 
siirtymäsäännöksiä:6 johdanto, 1–4 artikla (entistä kommunistipuoluetta koskevat 
määräykset), 11 artiklan 3 ja 4 kohta (määräykset, jotka koskevat oikeusviraston 
puheenjohtajan ja ylimmän syyttäjän valtaa nimittää tuomioistuin, joka on muu kuin yleisesti 
toimivaltainen tuomioistuin, jonkin tietyn tapauksen ratkaisemiseksi kohtuullisessa ajassa), 
12 ja 13 artikla (tuomareiden ja syyttäjien yleistä eläkeikää koskevat määräykset), 18 artikla 
(budjettineuvoston puheenjohtajan nimittämistä koskeva määräys), 21 artikla (parlamentin 
valta määrittää tunnustetut kirkot ja perusteet muiden tunnustettujen kirkkojen 
määrittämiseksi), 22 artikla (perustuslaillisen valituksen merkitystä koskeva määräys), 
23 artiklan 1 kohta ja 3–5 kohta (paikallishallinnon valintaa ja vaalirekistereitä koskevat 
määräykset), 27 artikla (oikeudellisten tarkistuksien rajoittaminen), 28 artiklan 3 kohta 
(menettely, joka koskee sen toteamista, että paikallishallinto ei ole toteuttanut toimia), 
29 artikla (mahdollisuus määrätä yleisestä korvauksesta, joka kattaa sakot), 31 artiklan 
2 kohta (määräys, jossa todetaan, että siirtymäsäännökset muodostavat osan perustuslakia), 
                                               
1 Katso arvostelu, jota unkarilaiset akateemikot esittävät Venetsian komissiolle toimitetussa Amicus Brief 
-asiakirjassa liittyen perustuslain siirtymäsäännöksiin ja keskeisiin päälakeihin, M. Bánkuti ja muut 
(helmikuu 2012).

2 Englanninkielinen käännös Unkarin perustuslain siirtymäsäännöksistä on saatavilla Venetsian komission 
verkkosivustolla (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)018-e.pdf

3 T/6817, kansantaloudesta vastaavan ministerin György Matolcsyn esittämä ehdotus.

4 Epävirallinen käännös.

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

6 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law
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32 artikla (huhtikuun 25. päivän nimeämisestä ”perustuslain päiväksi”). Tästä syystä Unkarin 
perustuslakituomioistuin peruutti edellä mainitut siirtymäsäännökset.

Kuten perustuslakituomioistuin täsmensi, vaikka perustuslain loppusäännöksien 3 kohdassa 
sallitaan se, että Unkarin parlamentti hyväksyy siirtymäsäännöksiä, jotka liittyvät 
perustuslakiin, jotta varmistetaan siirtyminen vanhasta sääntelystä uuteen, yli kaksi 
kolmasosaa määräyksistä on luonteeltaan muita kuin siirtymäsäännöksiä, koska ne sisältävät 
pysyviä ja yleisiä määräyksiä.

4. Kahden kolmasosan suuruista enemmistöä koskevan vaatimuksen vakiinnuttaminen

Päälakien hyväksyminen ja muuttaminen edellyttää parlamentin läsnä olevien jäsenten kahden 
kolmasosan määräenemmistöä. Unkarin uudessa perustuslaissa on 26 viittausta 
asiakokonaisuuksiin, joita säännellään päälaeissa, kuten tuomioistuimet (25 artiklan 7 kohta), 
perhepolitiikka (L artikla), kansallisuuksien oikeudet (XXIX artikla), yleistä verotusta ja 
eläkejärjestelmää koskevat perussäännöt (40 artikla).1

Määräenemmistöä edellyttävien politiikan alojen luettelo on keskeinen osa demokratiaa. 
Vaikka päälakien käyttö on tarkoituksenmukaista esimerkiksi kansallisen institutionaalisen 
kehyksen perusperiaatteiden määrittämiseksi, se ei ole yhtä tarkoituksenmukaista sellaisilla 
politiikan aloilla, joita säännellään yleensä tavallisilla laeilla, kuten perhelainsäädäntö sekä 
sosiaali- ja veropolitiikka.2

Tältä osin Venetsian komissio katsoi, ”että päälakien liian laaja käyttö on ongelmallista 
perustuslain ja tavallisten lakien kannalta. [...] Demokraattisen järjestelmän toimivuus 
perustuu jatkuvaan muutosvalmiuteen. Mitä enemmän poliittisia kysymyksiä siirretään 
yksinkertaisen enemmistön ulottumattomiin, sitä vähemmän merkitystä on tulevilla vaaleilla 
ja sitä enemmän kahden kolmasosan enemmistöllä on mahdollisuuksia sementoida poliittisia 
mieltymyksiään valtion oikeusjärjestykseen. Vaaleista [...] tulisi merkityksettömiä, jos 
lainsäätäjä ei voisi muuttaa tärkeitä lainsäädännön osia, jotka pitäisi säätää yksinkertaisella 
enemmistöllä.”3

Lisäksi joissakin tähän mennessä hyväksytyissä päälaeissa on vahvistettu perusperiaatteita 
mutta myös hyvin täsmällisiä ja teknisiä sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi tuomioistuimien 
organisaatioon ja hallintoon liittyvien kaikkien näkökulmien hyvin yksityiskohtaista 

                                               
1 Kolmannessa perustuslakimuutoksessa (21. joulukuuta 2012) muutetaan P artiklaa: maatalous- ja metsämaan 
hankkimista koskevat rajoitukset ja edellytykset sekä maataloustuotannon integroitua organisaatiota koskevat 
säännöt määritellään päälaissa.

2 Katso 27 kohta lausunnosta, joka koskee Unkarin uutta perustuslakia ja jonka Venetsian komissio hyväksyi 
17. ja 18. kesäkuuta 2011. CDL-AD(2011)016.

3 Katso 24 kohta lausunnosta, joka koskee Unkarin uutta perustuslakia ja jonka Venetsian komissio hyväksyi 
17. ja 18. kesäkuuta 2011. CDL-AD(2011)016. 
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sääntelyä, tuomareiden oikeudellista asemaa ja palkkiota1 ja jopa vaalipiirien tarkkoja rajoja2. 
Tällaiseen käytäntöön liittyy riski siitä, että rajoitetaan uuden lainsäätäjän vaikutusvaltaa 
vaalien jälkeen. Tuleva uusi hallitus, jonka perustana on ainoastaan yksinkertainen 
enemmistö, ei pysty muuttamaan nykyisen hallituksen antamissa päälaeissa määriteltyjä 
politiikkoja, vaikka uusi hallitus saakin äänestäjiltä siihen selvän valtuutuksen. 

 5. Keskinäinen valvontajärjestelmä

Kuten edellä on mainittu, demokratia ja oikeusvaltion periaate edellyttävät keskinäiseen 
valvontajärjestelmään perustuvaa vallanjakoa. Tiedotusvälineiden vapaus on myös 
demokratian ja asianmukaisesti toimivan keskinäisen valvontajärjestelmän keskeinen tekijä.3

Unkarin uudessa perustuslaissa otettiin käyttöön seuraavat institutionaaliset muutokset, jotka 
saattavat mahdollisesti heikentää järjestelmän toimintaa:

5.1. Rajoitettu perustuslaillinen toimivalta

Uuden perustuslain 37 artiklan 4 kohdassa perustuslakituomioistuimen toimivalta tarkastaa 
valtion talousarviota koskevien lakien ja niiden täytäntöönpanon perustuslaillisuutta 
rajoitetaan koskemaan nimenomaisesti mainittuja aloja (”oikeus elämään ja ihmisarvoon, 
oikeus henkilötietojen suojeluun, ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus ja Unkarin 
kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia koskevat loukkaukset[…]”), jolloin muiden 
perusoikeuksien loukkauksiin liittyvien tapauksien perustuslaillisuuden tarkastaminen jätetään 
huomiotta.

Tältä osin Venetsian komissio muistutti, että ”tarvitaan riittävästi toimivaltaa varmistamaan 
se, että tuomioistuin valvoo yhteiskunnan tärkeimpien periaatteiden ja rakenteiden 
perustuslaillisuutta, mukaan luettuna kaikki perustuslaissa taatut perusoikeudet. Sen takia 
tuomioistuimen toimivallan rajoittaminen siten, että se tarkistaisi tietyt valtion lait vain 
perustuslain rajoitetun osan suhteen, on vastoin Unkarin parlamentin perustuslakia koskevaa 
ilmeistä tavoitetta, joka on perusoikeuksien suojelu Unkarissa.”4

Lisäksi siirtymäsäännöksien 27 artiklan5 mukaan rajoitusta sovelletaan lakeihin, jotka 
hyväksyttiin, kun valtionvelan osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 50 prosenttia. 
Tätä Venetsian komissio arvosteli todeten, että ”perustuslaissa annetaan erityiskriteereitä 
valtion talousarvion hallintaa varten ja tiukkoja rajoituksia valtionvelalle. Sen sijaan, että 

                                               
1 Katso 19 kohta lausunnosta 663/2012, joka koskee lakia N:o CLXII vuodelta 2011 Unkarin tuomareiden 
oikeudellisesta asemasta ja palkkioista ja lakia N:o CLXI vuodelta 2011 Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta 
ja hallinnosta ja jonka Venetsian komissio hyväksyi 16. ja 17. maaliskuuta 2012. CDL-AD(2012)001.

2 Unkarin parlamentin jäsenien valitsemisesta annettu laki N:o CCIII vuodelta 2011.

3 Tiedotusvälineiden vapautta koskevaa kysymystä tarkastellaan työasiakirjassa 3.

4 Katso 99 kohta lausunnosta, joka koskee Unkarin uutta perustuslakia ja jonka Venetsian komissio hyväksyi 
17. ja 18. kesäkuuta 2011. CDL-AD(2011)016

5 Unkarin perustuslakituomioistuin kumosi määräyksen 28. joulukuuta 2012 (päätös N:o 45/2012).
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perustuslakituomioistuimelle annettaisiin täydet valtuudet valvoa talousarvion ja 
verolainsäädännön perustuslaillisuutta, siinä annetaan kyseisellä alalla erityisvaltuudet uudelle 
budjettineuvostolle. Budjettineuvoston ”veto-oikeuden” mukaisesti kyseisen 
perustuslakituomioistuimen vallan rajoittamisen ehtona talousarvion, verotuksen ja muun 
taloutta koskevan lainsäädännön osalta on se, että valtionvelka on yli 50 prosenttia BKT:stä.”1

Perustuslakituomioistuimen ja sen jäsenien riippumattomuus olisi tuotava selvästi esille 
perustuslaissa,2 ja olisi pohdittava, riittävätkö perustuslain yleiset määräykset, jotka koskevat 
oikeusvaltion periaatetta ja vallanjakoa (B ja C artikla), takaamaan perustuslaillisesti 
perustuslakituomioistuimen riippumattomuuden.3

5.2. Parlamentin toimivallan rajoittaminen

Talousarviota koskevissa kysymyksissä parlamentin valtaa on myös rajoitettu, sillä uudella ei-
parlamentaarisella budjettineuvostolla näyttää olevan ”veto-oikeus” valtion talousarvioon 
nähden.4 Talousarvion hyväksyminen on yleensä osa parlamentin keskeistä toimivaltaa ja sen 
yksinomainen valtaoikeus ja mahdollistaa parlamentin poliittisen ohjelman toteuttamisen. 
Kuten Venetsian komissio muistuttaa, päätösten tekemisellä riippuvaisena toisesta 
viranomaisesta, jolla ei ole paljoakaan demokraattista legitimiteettiä, voi olla kielteinen 
vaikutus talousarviota koskevien päätösten demokraattiseen legitimiteettiin.5

Lisäksi on syytä muistuttaa Venetsian komission esittämästä arvostelusta, jonka mukaan 
uuden perustuslaillisen kehyksen laatimisen erittäin tiukka aikataulu rajoitti mahdollisuuksia 

                                               
1 Katso 98 kohta lausunnosta, joka koskee Unkarin uutta perustuslakia ja jonka Venetsian komissio hyväksyi 
17. ja 18. kesäkuuta 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Unkarin perustuslain 24 artiklan 1 kohdan mukaan perustuslakituomioistuin on korkein elin, jonka tehtävänä on 
suojella perustuslakia. Siinä ei viitata perustuslakituomioistuimen riippumattomuuteen. Sen jälkeen esitetään 
luettelo toimivalloista ja viimeisessä kohdassa viitataan päälakiin, jossa määritetään perustuslakituomioistuimen 
toimivaltaa, organisaatiota ja toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

3 Unkarin hallitus lausui seuraavaa huomautuksissaan, jotka koskevat Venetsian komission lausuntoluonnosta 
Unkarin perustuslakituomioistuimesta annetusta laista N:o CLI vuodelta 2011: perustuslakituomioistuimen 
riippumattomuus elimenä on periaate, joka ei ilmene yksiselitteisesti perustuslaissa, mutta joka perustuu 
perustuslain yleisiin periaatteisiin, kuten erityisesti oikeusvaltion ja vallanjaon periaatteeseen [perustuslain 
B artiklan 1 kohta ja C artiklan 1 kohta]. CDL(2012)045.

4 Perustuslain 44 artiklan 3 kohta: valtion budjettilain hyväksyminen edellyttää budjettineuvoston 
ennakkohyväksyntää, jotta 36 artiklan 4-5 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät. 36 artiklan 4-5 kohdan 
mukaan (4). parlamentti ei voi hyväksyä sellaista budjettilakia, joka sallii valtionvelan ylittävän 50 prosenttia 
bruttokansantuotteesta. (5). Niin kauan kuin valtionvelka ylittää puolet bruttokansantuotteesta, parlamentti voi 
hyväksyä ainoastaan sellaisen budjettilain, jonka mukaan valtionvelkaa on vähennettävä suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. 

5 Katso 129 kohta lausunnosta, joka koskee Unkarin uutta perustuslakia ja jonka Venetsian komissio hyväksyi 
17. ja 18. kesäkuuta 2011, CDL-AD(2011)016.



DT\923929FI.doc 9/17 PE502.280v01-00

FI

käydä aitoa keskustelua parlamentin opposition kanssa.1 Tällainen käytäntö saattaa heikentää 
edustuksellisen demokratian asianmukaista toimintaa, joka perustuu opposition oikeuksien 
kunnioittamiseen.

5.3. Oikeuslaitoksen riippumattomuus: ratkaisemattomat ongelmat

Oikeuslaitosta on uudistettu kokonaisvaltaisesti kahdessa päälaissa,2 joiden ensimmäisessä 
versiossa vaarannettiin selvästi oikeuslaitoksen riippumattomuus.3 Riippumattomuus 
tarkoittaa, että oikeuslaitokseen ei kohdistu ulkoista painostusta eivätkä muut hallinnonalat, 
kuten erityisesti toimeenpanovalta, puutu sen toimintaan. Tämä vaatimus on vallanjakoa 
koskevan demokraattisen perusperiaatteen olennainen osa.

Unkarin parlamentti tarkisti edellä mainittuja päälakeja 2. heinäkuuta 2012.4 Tarkistuksissa 
otetaan huomioon suurin osa Venetsian komission suosituksista, erityisesti rajoittamalla 
kansallisen oikeusviraston (NJO) puheenjohtajan toimivaltaa ja siirtämällä osa toimivallasta 
kansalliselle oikeusneuvostolle, sekä vahvistamalla kansallisen oikeusviraston puheenjohtajan 
vastuuvelvollisuutta.

Oikeuslaitoksen riippumattomuuteen liittyy kuitenkin edelleen kolme pääkysymystä. 

Ensinnäkin tuomareiden riippumattomuuden keskeisistä takeista, kuten erottamattomuudesta, 
taatusta toimikaudesta, hallintoelinten rakenteesta ja kokoonpanosta, ei säädetä perustuslaissa, 
vaan ne esitetään – yhdessä oikeuslaitoksen organisaatiota ja hallintoa koskevien 
yksityiskohtaisten sääntöjen kanssa – päälaeissa. Sääntelyasteesta todettakoon, että Venetsian 
komissio katsoi, että oikeuslaitosta koskevat perustuslailliset takeet, periaatteet ja rakenteet 
olivat alikehittyneitä.5

                                               
1 Katso 144 kohta lausunnosta, joka koskee Unkarin uutta perustuslakia ja jonka Venetsian komissio hyväksyi 
17. ja 18. kesäkuuta 2011. CDL-AD(2011)016. 

2 Laki N:o CLXI vuodelta 2011 Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta ja laki N:o CLXII 
vuodelta 2011 Unkarin tuomareiden oikeudellisesta asemasta ja palkkioista.

3 Katso työasiakirja 1 perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti) – oikeuslaitoksen riippumattomuus.

4 Venetsian komissio totesi antamassaan lausunnossa oikeuslaitosta koskevista päälaeista, joita muutettiin 
Unkarista annetun lausunnon CDL-AD(2012)001 hyväksymisen seurauksena, että 2. heinäkuuta 2012 
hyväksytyissä muutoksissa tarkastellaan useimpia huomautuksia, joita on esitetty Venetsian komission 16. ja 
17. maaliskuuta 2012 antamassa lausunnossa CDL-AD(2012)001 laista N:o CLXI vuodelta 2011 Unkarin 
tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta ja laista N:o CLXII vuodelta 2011 Unkarin tuomareiden 
oikeudellisesta asemasta ja palkkioista (83 kohta, CDL-AD(2012)020).

5 Katso 82 kohta lausunnossa oikeuslaitosta koskevista päälaeista, joita muutettiin Venetsian komission 
Unkarista 12. ja 13. lokakuuta 2012 antaman lausunnon CDL-AD(2012)001 hyväksymisen seurauksena. CDL-
AD(2012)020.
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Todettakoon toiseksi asioiden siirtämistä koskevasta sääntelystä, että aiemman sääntelyn 
nojalla kansallisen oikeusviraston puheenjohtaja saattoi siirtää jonkin tietyn asian toisen 
tuomioistuimen tarkasteltavaksi käsittelyn aloittaneen tuomioistuimen sijaan, jotta 
varmistettiin tuomion antaminen kohtuullisessa ajassa. Hiljattain hyväksytyissä tarkistuksissa 
rajoitetaan tätä toimivaltaa siten, että kansallisen oikeusviraston puheenjohtajan on nyt 
otettava huomioon oikeusneuvoston vahvistamat periaatteet, kun tapauksia siirretään, ja 
jokainen päätös on perusteltava. Tarkistuksissa ei kuitenkaan vahvisteta perusteita, joilla 
siirrettävät tapaukset valitaan, eikä anneta oikeusneuvostolle toimivaltaa hyväksyä 
valintaperusteita,1 joita oikeus oikeudenmukaiseen oikeuskäsittelyyn ja oikeus laillisesti 
perustettuun tuomioistuimeen edellyttävät.2

Kolmanneksi Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksessä, joka hyväksyttiin 
6. marraskuuta 2012,3 lausutaan, että tuomareiden eläkeiän alentaminen Unkarissa 
70 vuodesta 62 vuoteen aiheuttaa ikään perustuvaa syrjintää ja että päätös on pantava 
täytäntöön oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. 

Tältä osin on syytä muistuttaa, että Unkarin perustuslakituomioistuimen päätös N:o 33/2012, 
jossa sama määräys kumottiin, johti oikeudelliseen epävarmuuteen. Venetsian komissio totesi, 
että oikeusviraston puheenjohtaja kehotti asianomaisia tuomareita hakemaan muutosta 
työtuomioistuimissa heidän erottamisensa kumoamiseksi. Monet tuomarit voittivat 
oikeuskäsittelyn työtuomioistuimissa, mutta oikeusviraston puheenjohtaja valitti näistä 
tuomioista, koska hän oli eri mieltä niiden perusteluista. Mikä tärkeintä, edes 
työtuomioistuimien lopulliset päätökset eivät johtaneet asianomaisten tuomareiden 
asettamiseen uudelleen heidän aikaisempiin virkoihinsa, vaan he joutuvat osallistumaan 
uuteen nimitysprosessiin ja heidät saatetaan nimittää muihin tuomioistuimiin kuin niihin, 
joissa he toimivat ennen erottamistaan.4

                                               
1 Tältä osin Unkarin kommenteissa Venetsian komission lausuntoluonnokseen oikeuslaitosta koskevista 
tarkistetuista päälaeista (CDL(2012)072) lausutaan, että oikeusneuvosto ei saanut oikeudellista valtuutusta laatia 
asiaa käsittelevän tuomioistuimen nimittämistä koskevien periaatteiden lisäksi periaatteita, joilla säännellään 
”siirrettävien” asioiden valintaa, koska vain nimityksen alulle panevan tuomioistuimen puheenjohtaja voi 
päättää, olisiko nimitys pantava alulle ”siirrettävän” asian kohdalla, ottaen huomioon asiaan liittyvät 
erityispiirteet sekä tietyn tuomioistuimen työmäärä ja henkilöstövalmiudet.

2 Oikeutta oikeudenmukaiseen oikeuskäsittelyyn ja oikeutta laillisesti perustettuun tuomioistuimeen suojataan 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan ”jokaisella on oikeus kohtuullisen 
ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa 
tuomioistuimessa, joka on etukäteen laillisesti perustettu. [...]”. Unionissa oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeuskäsittelyyn ja oikeus laillisesti perustettuun tuomioistuimeen taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
6 artiklassa. Venetsian komissio totesi antamassaan lausunnossa 683/2012 oikeuslaitosta koskevista päälaeista, 
joita tarkistettiin Unkarista annetun lausunnon CDL-AD(2012)001 hyväksymisen seurauksena, että se on täysin 
eri mieltä asioiden siirtämistä koskevasta järjestelmästä, koska se on laillisesti perustettua tuomioistuinta 
koskevan periaatteen vastainen, joka on oikeusvaltion periaatteen keskeinen tekijä (74 kohta, 
CDL-AD(2012)020).

3 Asia C-286/12, komissio v. Unkari.

4 Katso Venetsian komission lausunto 683/2012 ja sen 76 kohta.
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Myös Strasbourgissa sijaitseva tuomioistuin on osallisena oikeudelliseen kiistaan, koska kaksi 
unkarilaisten tuomareiden ryhmää nosti 20. kesäkuuta 2012 kaksi kannetta, joissa vaaditaan 
sen toteamista, että Unkarin lainsäädäntö, jonka nojalla tuomareiden eläkeikää on alennettu, 
on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.1

Unkarin hallitus esitti 21. joulukuuta 2012 lakiluonnoksen N:o T/9598 
lainsäädäntötarkistuksista, jotka koskevat tietyissä oikeudellisissa suhteissa sovellettavia 
yläikärajoja,2 niin Unkarin perustuslakituomioistuimen päätöksen (N:o 33/2012) kuin 
Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen (asia C-286/12) täytäntöön panemiseksi. 

Unkarin parlamentti ei ole vielä keskustellut lakiluonnoksesta.

Tuomareiden eläkeiästä todettakoon, että lakiluonnoksessa yläikärajaksi ja vanhuuseläkkeen 
ikärajaksi vahvistetaan 65 vuotta, mitä sovelletaan 10 vuoden siirtymäkauden päättyessä. 
Tarkemmin sanottuna lakiluonnoksessa otetaan käyttöön vaiheittain aleneva ikäraja, jota 
sovelletaan 31. joulukuuta 2022 saakka, jolloin sekä yleisen vanhuuseläkkeen ikäraja että 
yläikäraja ovat 65 vuotta.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan seuraavaa ratkaisua, joka liittyy lainvastaisesti erotettujen 
tuomareiden asettamiseen uudelleen virkaansa ja joka on perustuslakituomioistuimen 
päätöksen N:o 33/2012 mukainen: erotetun tuomarin on esitettävä virkaan asettamista 
koskeva lausunto oikeusviraston puheenjohtajalle, joka varmistaa, että erääntyneet palkat ja 
muut edut maksetaan tuomarille. Tuomari jatkaa sitten toimimista ”toimiyksikössä”, jossa hän 
hoiti virkaansa ennen erottamistaan. 

Lakiluonnoksessa käytetyissä ilmaisuissa ei täsmennetä, asetetaanko tuomari täsmälleen 
samaan virkaan (samoine velvoitteineen ja vastuineen), jota hän hoiti ennen erottamista.

Lakiluonnoksessa torjuttiin yksiselitteisesti mahdollisuus asettaa tuomari uudelleen 
johtoasemaan tuomioistuimessa. Aivan äskettäin annetussa tarkistusehdotuksessa 
lakiluonnokseen N:o T/9598 lainsäädäntötarkistuksista, jotka koskevat tietyissä 
oikeudellisissa suhteissa sovellettavia yläikärajoja,3 poistetaan oikeudelliset määräykset, joilla 
estetään virkaan uudelleen asettaminen oikeudellisissa yksiköissä ja täytäntöönpanosta 
vastaavissa yleisen syyttäjän viraston yksiköissä.

Mikäli tuomari ei pyydä asettamista uudelleen virkaan, oikeusviraston puheenjohtaja määrää 
kiinteän korvauksen maksamisesta, joka vastaa 12 kuukauden palkkaa.

5.4. Ylempien virkamiesten irtisanominen virasta ennen toimikauden päättymistä

Toinen keskinäiseen valvontajärjestelmään liittyvä kysymys koskee joidenkin toimielimien 
johtajien irtisanomista ja korvaamista ennen heidän toimikautensa virallista päättymistä. 
                                               
1 45434/12 J.B. ja 110 muuta, 45438/12 Almásy ja 45 muuta.

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

3 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598
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Sen seurauksena, että korkein oikeus muutettiin Kúriaksi, myös korkeimman oikeuden 
puheenjohtaja erotettiin virastaan 1. tammikuuta 2012 alkaen, vaikka parlamentti äänesti 
hänet virkaansa kuudeksi vuodeksi vuonna 2009.1 Toimikauden turvaa koskeva tae on 
oikeuslaitoksen riippumattomuuden keskeinen tekijä.

Heinäkuussa 2011 hyväksytyssä uudessa tiedonvapauslaissa2 kumottiin tietosuojasta ja 
tiedonvapaudesta vastaavan valtuutetun virka ja se korvattiin äskettäin perustetulla 
kansallisella tietosuojavirastolla. Entinen valtuutettu, joka toimi virassa syyskuusta 2008 asti, 
irtisanottiin 1. tammikuuta 2012 alkaen (kaksi ja puoli vuotta ennen hänen säännönmukaisen 
kuusivuotisen toimikautensa päättymistä).

Tietosuojavaltuutettujen riippumattomuutta suojellaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 16 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa. Komissio 
käynnisti rikkomismenettelyn3 Unkaria vastaan, todeten, että toimikauden on oltava 
kohtuullisen pituinen ja että kun toimikauden kesto on vahvistettu jossakin jäsenvaltiossa, sitä 
on kunnioitettava. Komissio viittasi perusteluissaan direktiiviin 95/46/EY, jossa lausutaan, 
että direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevien kansallisten määräysten 
soveltamista valvoo yksi tai useampi julkinen viranomainen, joiden on hoidettava tehtäviään 
itsenäisesti. Komissio katsoo, että ”tietosuojaa valvovan viranomaisen ennenaikaisella 
lakkauttamisella loukataan kyseiselle viranomaiselle direktiivin mukaan kuuluvaa 
riippumattomuutta.”4

6. Vaalijärjestelmän uudistus

Demokratia edellyttää EU:n jäsenvaltioissa ja siten EU:ssa, että kansalliset vaalilait 
noudattavat tiettyjä perusnormeja. Suurin osa näistä normeista perustuu pääasiassa 
perustuslaillisiin periaatteisiin, joita sovelletaan vaalilainsäädäntöön, ja erityisesti 
vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 21 artiklaan sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaan. Kaikki EU:n jäsenvaltiot, Unkari mukaan 
lukien, ovat sitoutuneet Euroopan neuvoston määrittämiin ja vaaleihin liittyviä kysymyksiä 
koskeviin Code of Good Practice in Electoral matters -käytännesääntöihin.5

Unkarissa toteutettuun laajamittaiseen institutionaaliseen ja perustuslailliseen uudistukseen 
                                               
1 Perustuslain siirtymäsäännöksien 11 artiklan 2 kohdassa lausutaan, että korkeimman oikeuden puheenjohtajan 
ja oikeusviraston puheenjohtajan ja jäsenien toimikaudet päättyvät, kun perustuslaki tulee voimaan.

2 Laki N:o CXII vuodelta 2011 tietoa koskevasta itsemääräämisoikeudesta ja tiedonvapaudesta.

3 Euroopan komissio v. Unkari, asia C-288/12. Komissio pyysi Euroopan unionin tuomioistuinta julistamaan, että 
Unkari on laiminlyönyt yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46/EY mukaiset velvoitteensa erottamalla tietosuojavaltuutetun virastaan 
ennenaikaisesti.

4 Euroopan komissio v. Unkari, asia C-288/12, Euroopan unionin virallinen lehti, 28. heinäkuuta 2012, C 227/15.

5 Sovellettavat normit on koottu Code of Good Practice in Electoral matters -käytännesääntöihin, jotka Euroopan 
komissio laati Demokratiaa oikeusteitse -komissiolle (Venetsian komissio) vuonna 2002. CDL(2002)023rev.
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sisältyy myös uusi vaalilaki eli vuonna 2011 annettu laki N:o CCIII Unkarin parlamentin 
jäsenien valitsemisesta1 ja uusi vaalimenettelyistä annettu laki.

Unkarin parlamentin jäsenien valitsemisesta annetussa laissa N:o CCIII vuodelta 2011 – joka 
hyväksyttiin 23. joulukuuta 2011 ja tuli voimaan 1. tammikuuta 20122 – toteutettiin seuraavat 
muutokset: – parlamenttipaikkojen määrää vähennettiin merkittävästi (386 paikasta 199:ään) 
– paikkojen jakautumista koskevaa määrittelytapaa muutettiin (suhteellisuus- ja 
enemmistöperiaatteeseen perustuva sekamuotoinen vaalijärjestelmä, jossa painotetaan entistä 
enemmän enemmistön osuutta) – otettiin käyttöön yhteen äänestyskierrokseen perustuva 
järjestelmä kahteen äänestyskierrokseen perustuvan järjestelmän sijaan, jota käytettiin 
aikaisemmin paikkojen jakamiseksi vaalijärjestelmän enemmistöä koskevan osan kehyksessä 
– vaalipiirien määrää vähennettiin ja lakiin sisällytettiin liite, jossa jokainen vaalipiiri 
määritellään yksityiskohtaisesti – äänestysoikeutta laajennettiin koskemaan ulkomailla asuvia 
Unkarin kansalaisia, joskin ainoastaan vaalien suhteellisuutta koskevan osan kohdalla –
asetettiin erityisiä sääntöjä, jotka koskevat kansallisten vähemmistöjen edustusta 
parlamentissa.

Fidesz- ja KDNP-puolueiden jäsenet esittivät vaalimenettelyä koskevan lakiluonnoksen 
18. syyskuuta 2012 yksittäisen jäsenen aloitteena.3 Sen tarkoituksena oli korvata nykyinen 
äänestäjien automaattinen rekisteröintimenettely, joka koskee kaikkia Unkarissa asuvia 
kansalaisia, vapaaehtoisella rekisteröintimenettelyllä, joka on yksittäisten henkilöiden 
äänestysoikeuden käyttämisen edellytys. 

Samana päivänä kun vaalimenettelyä koskeva lakiluonnos esitettiin, parlamentissa 
tarkasteltiin ehdotusta perustuslain siirtymäsäännöksien muuttamisesta – jotka muodostivat 
ensimmäisen perustuslakimuutoksen perusteella olennaisen osan perustuslakia – myös 
yksittäisen jäsenen esittämänä aloitteena.4 Parlamentti hyväksyi sen 29. lokakuuta 2012 ja se 
julkaistiin 9. marraskuuta 2012. Toisessa perustuslakimuutoksessa perustuslakiin sisällytettiin 
vaatimus äänestäjien rekisteröimisestä.5

                                               
1 Venetsian komissio on teettänyt virallisen käännöksen. Katso CDL-REF(2012)003.

2 Katso Venetsian komission ja ETYJin/ODIHR:n yhteinen lausunto. CDL-AD(2012)012.

3 T/8405.

4 T/8404.

5 Perustuslain siirtymäsäännöksien 23 artiklaan lisättiin seuraavat 3–5 kohdat: (3). Perustuslain XXIII artiklassa 
vahvistettujen sääntöjen täytäntöön panemiseksi kaikki perustuslain XXIII artiklan 1–3 kohdassa ja 7 kohdassa 
tarkoitetut äänestäjät on omasta pyynnöstään merkittävä rekisteriin; äänestysoikeutta voidaan käyttää rekisteriin 
merkitsemisen jälkeen. Rekisteröintiä voivat pyytää a) Unkarissa asuvat äänestäjät henkilökohtaisesti tai 
sähköisin menetelmin, jotta pyynnön esittävä henkilö voidaan tunnistaa, b) äänestäjät, jotka eivät asu Unkarissa,
kirjeitse tai sähköisin menetelmin, jotta pyynnön esittävä henkilö voidaan tunnistaa. (4). Rekisteriin 
merkitsemistä voidaan pyytää vaaleja tai kansanäänestystä edeltävään 15. päivään asti. (5). Rekisteri laaditaan 
uudelleen (3) ja (4) kohdan mukaisesti aina ennen yleisiä parlamenttivaaleja, lukuun ottamatta vaaleja, jotka 
järjestetään siitä syystä, että parlamentti on eronnut tai erotettu.
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Parlamentin puhemies allekirjoitti äänestysmenettelyä koskevan lakiluonnoksen 
1. joulukuuta 2012. Sitä sovelletaan sekä kansallisiin vaaleihin (parlamenttivaaleihin, 
paikallisiin vaaleihin ja kansallisten vähemmistöjen vaaleihin) että Euroopan parlamentin 
vaaleihin.

Lakia ei ole vielä hyväksytty, koska tasavallan presidentti antoi sen 6. joulukuuta 2012 
perustuslakituomioistuimen tarkasteltavaksi perustuslain 6 artiklan 4 kohdassa1 tarkoitetun 
perustuslaillisen tarkistuksen toteuttamiseksi. 

Unkarin tasavallan presidentti kehotti vetoomuksessaan perustuslakituomioistuinta toteamaan 
perustuslain vastaisiksi useat vaalimenettelystä annetun lain määräykset, joilla säännellään 
äänestäjien rekisteröintimenettelyjä ja vaalimainoksia vaalikampanjan aikana (88 artikla, 
92 artikla, 151 artikla, 152 artiklan 5 kohta, 154 artiklan 1 kohta, 353 artiklan 4 kohta). 
Presidentin esittämä aloite perustuu perustuslain B artiklaan (demokratia ja oikeusvaltion 
periaate), I artiklaan (ensimmäinen artikla vapautta ja vastuuta koskevassa luvussa), 
IX artiklaan (ilmaisun- ja lehdistönvapaus), XV artiklaan (yhtäläiset oikeudet ja oikeus 
syrjimättömyyteen), XXIII artiklaan (äänestysoikeus) sekä perustuslain siirtymäsäännöksien 
23 artiklan 3 kohtaan, ja siinä viitataan myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen 
lisäpöytäkirjan 3 artiklaan2 ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön.

Kiistanalaisia määräyksiä ovat tarkemmin sanottuna:

– 88 artiklan 1–2 kohdassa määritetään kaksi erilaista rekisteröintimenettelyä Unkarissa 
asuville äänestäjille ja ulkomailla asuville äänestäjille. Unkarissa asuvat äänestäjät voivat 
rekisteröityä henkilökohtaisesti tai ”kansalaisten portaalin” välityksellä; tällä tarkoitetaan 
sähköistä välinettä, joka mahdollistaa pyynnön esittäneen henkilön tunnistamisen. Pyyntö on 
esitettävä äänestäjän asuinalueen toimivaltaiselle paikalliselle viranomaiselle. Äänestäjät, 
jotka eivät asu Unkarissa, voivat rekisteröityä kirjeitse tai ”kansalaisten portaalin” 
välityksellä. Presidentin aloitteen mukaan velvoite, joka koskee pyynnön esittämistä 
toimivaltaiselle paikalliselle viranomaiselle, on siirtymäsäännöksiä tiukempi vaatimus ja 
mahdollisesti suhteellisuusperiaatteen vastainen.
– 92 artiklan mukaan äänestäjiin, jotka asuvat Unkarissa mutta joilla ei ole vakituista 
asuinpaikkaa, sovelletaan ulkomailla asuvia äänestäjiä koskevia määräyksiä. Presidentin 
aloitteen mukaan määräys on syrjivä.
– 151 artikla ja 152 artiklan 5 kohta liittyvät vaalikampanjaan. Kampanjan aikana toteutettava 
vaalimainonta sallitaan ainoastaan julkisille tiedotusvälineille ja ainoastaan siihen asti, kunnes 
vaaleihin on 48 tuntia aikaa. Elokuvateattereissa ei saa esittää vaalimainoksia. Aloitteen 
mukaan sääntö on ilmaisun- ja lehdistönvapauden vastainen. 

                                               
1 Jos tasavallan presidentti katsoo, että jokin laki tai jokin sen määräyksistä ovat perustuslain vastaisia, [...] hänen 
on siirrettävä laki perustuslakituomioistuimen käsittelyyn, jossa selvitetään, onko se perustuslain mukainen.

2 Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 3 artiklan mukaan ”korkeat sopimuspuolet 
sitoutuvat järjestämään kohtuullisin väliajoin vapaat ja salaiset vaalit olosuhteissa, jotka takaavat kansalaisten 
vapaan mielipiteenilmaisun lainsäädäntöelintä valittaessa”.
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– 154 artiklan 1 kohdassa kielletään vaaleihin liittyvien mielipidemittauksien tuloksien 
julkistaminen kampanjan viimeisten kuuden päivän aikana. Aloitteen mukaan määräys on 
ilmaisun- ja lehdistönvapauden vastainen.
– 353 artiklan 4 kohta sisältää teknisen määräyksen uuden menettelyn sovellettavuudesta, 
joka vaikuttaa olevan siirtymäsäännöksien 23 artiklan vastainen.

Unkarin tasavallan presidentin vetoomuksen seurauksena perustuslakituomioistuin saattoi 
perustuslaillisen tarkastuksen päätökseen 4. tammikuuta 2013 (päätös N:o 1/2013).1

Tuomioistuin totesi rekisteröintiä koskevasta vaatimuksesta, että Unkarissa asuvien 
kansalaisten tapauksessa pakollinen rekisteröinti rajoittaa perusteettomasti äänestysoikeutta, 
mikä on perustuslain vastaista. Tuomioistuin myönsi sitä vastoin, että rekisteröinti on 
perusteltua tietyissä tapauksissa, koska se helpottaa tiettyjen äänestäjäryhmien mahdollisuutta 
käyttää äänestysoikeuksia. Näihin ryhmiin kuuluvat unkarilaiset äänestäjät, joilla ei ole 
asuinpaikkaa Unkarissa, Unkarissa asuvat kansallisen vähemmistön jäsenet, jotka haluavat 
äänestää kansalliselta vähemmistölistalta ja henkilöt, jotka tarvitsevat apua voidakseen 
osallistua äänestykseen. Tuomioistuin lisäsi, että äänestysoikeutta rajoitettaisiin 
epäsuhtaisesti, mikäli ne äänestäjät, joiden äänestysoikeutta ei voida varmistaa aiemman 
rekisteröinnin puuttuessa, voisivat rekisteröityä ainoastaan pysyvässä kotipaikassaan eivätkä 
tavanomaisessa asuinpaikassaan.

Perustuslakituomioistuin piti myös syrjintänä sitä, että Unkarissa ilman pysyvää asuinpaikkaa
asuville henkilöille ei taata henkilökohtaisen rekisteröinnin mahdollisuutta.

Vaalikampanjoja koskevista säännöistä tuomioistuin totesi, että määräykset, joiden mukaan 
vaalimainoksia saa julkaista ainoastaan julkisissa tiedotusvälineissä vaalikampanjan aikana, ja 
säännöt, joissa kielletään julkisten mielipidemittauksien tuloksien julkaiseminen vaaleja 
edeltävien kuuden päivän aikana, rajoittavat suhteettomasti ilmaisun- ja lehdistönvapautta ja 
ovat sen vuoksi perustuslain vastaisia.

Näin ollen tuomioistuin totesi, että 26. marraskuuta 2012 hyväksytyn äänestysmenettelyjä 
koskevan lain seuraavat määräykset ovat perustuslain vastaisia: 82 pykälän 2 momentti, 
88 pykälän 1 momentti, 92 pykälä, 106 pykälä, 151 pykälä, 152 pykälän 5 momentti, 
154 pykälän 1 momentti, 353 pykälän 4 momentti.     

7. Äskettäin tehty ehdotus neljänneksi perustuslakimuutokseksi

FIDESZ/KDNP-koalitio esitti 8. helmikuuta 2013 aloitteen neljänneksi 
perustuslakimuutokseksi yksittäisen jäsenen aloitteena,2 jonka lähes kaikki koalition jäsenet 
ovat allekirjoittaneet.

                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law

2 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
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Ehdotuksessa neljänneksi perustuslakimuutokseksi perustuslain tekstiin sisällytetään kaikki 
siirtymäsäännökset – lukuun ottamatta määräystä, jossa vaaditaan vaalien yhteydessä 
tapahtuvaa rekisteröimistä – jotka Unkarin perustuslakituomioistuin kumosi 
28. joulukuuta 2012 menettelyyn liittyvillä perusteilla (päätös N:o 45/2012). Näitä määräyksiä 
ovat esimerkiksi entistä kommunistipuoluetta koskevat määräykset, mukaan lukien 
kommunistisen diktatuurin aikana tehtyjä vakavia rikoksia koskevan vanhentumissäännön 
soveltamatta jättäminen (ehdotuksen 3 artikla, jossa lisätään uusi U artikla perustuslain 
perusperiaatteita koskevaan osaan – siirtymäsäännöksien entinen johdanto-osa ja 1–4 artikla), 
parlamentin toimivalta laatia luettelo virallisesti tunnustetuista kirkoista (ehdotuksen 4 artikla 
– siirtymäsäännöksien entisen 21 artiklan 1 kohta), parlamentin toimivalta määrittää 
Unkarissa asuvien vähemmistöjen oikeuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
kansallisuuden tunnustamista koskevat vaatimukset (ehdotuksen 9 artikla –
siirtymäsäännöksien entisen 21 artiklan 2 kohta), kansallisen oikeusviraston puheenjohtajan 
toimivalta nimittää muu kuin toimivaltainen yleistuomioistuin ratkaisemaan oikeustapauksia 
(ehdotuksen 14 artikla – siirtymäsäännöksien entisen 11 artiklan 3 ja 4 kohta), talousarvio- ja 
rahoitusalan sääntelyn oikeudellista valvontaa koskevan rajoituksen voimassaolon 
pidentäminen määräämättömäksi ajaksi (ehdotuksen 17 artiklan 1 kohta) ja niin edelleen.
Ehdotuksessa neljänneksi perustuslakimuutokseksi on lisäksi vähintään kaksi 
perustuslakituomioistuinta koskevaa lauseketta, jotka herättävät huolenaiheita: 
Ensimmäisen määräyksen mukaan perustuslakituomioistuin voi tarkistaa perustuslakia ja 
kaikkia siihen tehtäviä tarkistuksia ainoastaan varmistaakseen, että ne ovat perustuslaissa 
vahvistettujen menettelyvaatimuksien mukaisia sen hyväksymiseen ja voimaan saattamiseen 
nähden (ehdotuksen 12 artiklan 4 kohta). Näin ollen tuomioistuin ei voi tulevaisuudessa 
tarkistaa perustuslakimuutoksien asiasisältöä, minkä vuoksi perustuslakiin on mahdollista 
esittää tarkistuksia niiden sisällöstä riippumatta.1 Tämän määräyksen täydentämiseksi 
ehdotuksen 11 artiklassa annetaan tasavallan presidentille toimivalta siirtää hyväksytty 
perustuslaki ja siihen mahdollisesti esitetyt tarkistukset perustuslakituomioistuimen 
tarkasteltavaksi varmistaakseen, että ne ovat (ainoastaan) perustuslaissa vahvistettujen ja sen 
hyväksymistä koskevien menettelyvaatimuksien mukaisia.
Lisäksi ehdotuksessa asetetaan lyhyt aikarajoitus tällaisen tarkastelun toteuttamiseksi eli 
enintään 30 päivää (ehdotuksen 12 artiklan 5 kohta). 
Toisen määräyksen mukaan perustuslakituomioistuimen päätöksiä ja niihin liittyviä 
perusteluita, jotka on hyväksytty ennen perustuslain voimaantuloa, ei voida ottaa huomioon 
perustuslakia tulkittaessa (ehdotuksen 19 artikla). Toisin sanoen ei ole mahdollista ottaa 
huomioon perustuslaillista oikeuskäytäntöä 20 vuoden ajalta perustuslain tulkitsemista varten. 
Luonnoksessa ei täsmennetä kiellon kohdetta, minkä vuoksi sitä on mahdollista soveltaa 
perustuslakituomioistuimen lisäksi myös tavanomaisiin tuomioistuimiin. (Monet Unkarin 
lainsäädännön perustuslailliset periaatteet perustuvat yksinomaan tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön. Esimerkiksi kuolemanrangaistuksen poistamisen valtion sisäisenä 
oikeudellisena perustana on kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteiden lisäksi 
perustuslakituomioistuimen päätös N:o 23/1990.)   

                                               
1 Tuomioistuin on vakiintuneen oikeuskäytäntönsä mukaan ainoastaan tarkastellut perustuslakimuutoksia 
menettelyihin liittyvin perustein, mutta tämä käytäntö on perustunut enemmänkin tuomioistuimen 
pidättäytymiseen kuin perustuslakiin perustuvaan kieltoon.
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Ehdotuksessa rajoitetaan lisäksi perustuslakituomioistuimen toimivaltaa: – siinä määrätään 
lyhyestä aikarajasta (välittömästi voimaan tullen ja viimeistään 30 päivän kuluessa), jonka 
aikana tarkistetaan tuomarin pyynnöstä, että jossakin tietyssä tapauksessa sovellettava 
oikeudellinen säännös on perustuslain mukainen (ehdotuksen 12 artiklan 1 kohta).

Lisäksi joitakin perusoikeuksia rajoitetaan mahdollisesti neljättä perustuslakimuutosta 
koskevan ehdotuksen määräyksissä, huolimatta siitä, että perustuslakituomioistuin oli 
aiemmin todennut mainitut rajoitukset perustuslain vastaisiksi:
– ilmaisunvapauden käyttäminen on kielletty Unkarin kansakunnan (ja muiden yhteisöjen, 
kuten etnisten, rodullisten tai uskonnollisten vähemmistöjen) loukkaamiseen liittyvissä 
tarkoituksissa (mikä on jo todettu perustuslain vastaiseksi päätöksissä N:o 30/19921 ja 
N:o 18/20042) (ehdotuksen 5 artiklan 2 kohta)
– opiskelijat, jotka saavat opintotukea opiskellessaan unkarilaisissa yliopistoissa, voidaan lain 
nojalla velvoittaa työskentelemään Unkarissa tietyn ajan opintojen päätyttyä (ehdotuksen 
7 artikla); tarkistuksessa lausutaan, että tällaista rajoitusta säännellään ainoastaan Unkarin 
lainsäädännön nojalla (tämä on jo todettu perustuslain vastaiseksi (muodollisin perustein) 
päätöksessä N:o 32/20123)

– parlamentin antamassa säädöksessä tai paikallisessa määräyksessä voidaan julistaa laiton 
oleskelu julkisella paikalla vakinaiseksi asuinpaikaksi (tämä on jo todettu perustuslain 
vastaiseksi päätöksessä N:o 38/20124).
Lopuksi neljättä perustuslakimuutosta koskevassa ehdotuksessa esitetään, että perustuslakiin 
sisällytetään monia muita määräyksiä, kuten:
– parlamentin puhemiehen alaisuudessa toimiva ”parlamentaarinen vartiosto”

– korkeakouluopetusta antavien julkisten laitosten rahoitushallintaa koskevat säännöt 
määrittelee hallitus, joka valvoo myös niiden varainhoitoa.

Neljättä perustuslakimuutosta koskevasta ehdotuksesta keskustellaan parhaillaan Unkarin 
parlamentissa.

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

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

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

4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument


