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1. Įvadas

2010 m. rinkimuose dabartinė valdančioji dauguma gavo du trečdalius vietų šalies 
parlamente. Turėdama kvalifikuotą balsų daugumą, valdančioji dauguma ir vyriausybė galėjo 
skubiai inicijuoti su teisėkūros procedūra susijusią veiklą Vengrijos konstitucinei ir 
institucinei struktūrai pakeisti. 

Kyla klausimas, ar bendras šių su įvairiausiais dalykais susijusių reformų, įskaitant teisminių 
institucijų funkcijas, šeimos apsaugą, rinkimus į parlamentą, žodžio laisvę, poveikis atitinka 
Europos Sąjungos teisėje įtvirtintus demokratijos ir teisinės valstybės principus. 

Vadovaujantis demokratijos ir teisinės valstybės principais, įtvirtintais Europos Sąjungos 
sutarties 2 straipsnyje ir paminėtais ES sutarties preambulėje bei Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių preambulėje, reikia aiškiai atskirti nepriklausomų institucijų įgaliojimus. 
Pagrindinės šių dviejų principų ypatybės – tai : i) teisėtumo principo laikymasis, įskaitant 
skaidrų, atskaitingą ir demokratinį įstatymų priėmimo procesą; ii) teisinis tikrumas; iii) stipri 
atstovaujamosios demokratijos sistema, grindžiama laisvais rinkimais ir gerbianti opozicijos 
teises; iv) veiksminga teisės aktų atitikties Konstitucijai kontrolė; v) veiksminga, skaidri, 
dalyvaujamoji ir atskaitinga vyriausybė bei administracija; vi) nepriklausomos ir nešališkos 
teisminės institucijos; vii) nepriklausoma žiniasklaida; viii) pagarba pagrindinėms žmogaus 
teisėms1. 

2. Naujos konstitucinės tvarkos patvirtinimo Vengrijoje procesas 

2011 m. balandžio 18 d. Vengrijos parlamentas priėmė naują Konstituciją, pagrindinį 
Vengrijos įstatymą, kuri įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d. 

Naujos Konstitucijos priėmimas tapo pirmuoju plačios reformos, kuria sukurta nauja 
konstitucinė ir institucinė struktūra, žingsniu. Išties, patvirtinus naują Konstituciją, priimta 
daug konstitucinių (pagrindinių) įstatymų, kuriais iš esmės reformuotos beveik visos 
institucijos ir valdžios organai (Nacionalinė Asamblėja, Konstitucinis Teismas, teisminės 
institucijos, prokuratūros, duomenų apsaugos institucija, vietos valdžios institucijos, 
nacionalinis bankas), taip pat šeimos teisė.

Pirmasis kritikuotinas dalykas yra pats naujos Vengrijos Konstitucijos patvirtinimo procesas. 
Naujosios Konstitucijos projektą parengė į parlamentą išrinkti FIDESZ/KDNP koalicijos 
atstovai (valdančiosios koalicijos nariai) ir 2011 m. kovo 14 d. pateikė jį Vengrijos 
parlamentui pagal pavienių parlamento narių įstatymo projektų teikimo procedūrą. 2011 m. 
balandžio 18 d. naujoji Vengrijos Konstitucija buvo priimta valdančiosios koalicijos2 balsais.
                                               
1 Išsamesnė teisinės valstybės sąvokos prasmės tarptautiniu, europiniu ir nacionaliniu lygmenimis analizė 
pateikta 2011 m. kovo 25–26 d. Venecijos komisijos priimtoje nuomonėje dėl teisinės valstybės (CDL-
AD(2011)003rev).

2 Žr. Darbo dokumentą Nr. 2 „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento rezoliuciją). Pagrindiniai principai ir pagrindinės teisės“ ir 2011 m. birželio 17–18 d. 
Venecijos komisijos nuomonę dėl naujos Vengrijos Konstitucijos (CDL-AD(2011)016).
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Vyriausybės pateiktiems teisės aktams privaloma taikyti konsultacijų su susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais procedūrą, o pavienių parlamento narių įstatymų projektus 
galima patvirtinti daug paprasčiau. Tiksliau, jei teisės aktas siūlomas kaip atskiras arba 
asmeninis parlamento nario įstatymo projektas, netaikomos 2010 m. įstatymo Nr. CXXXI dėl 
pilietinės visuomenės dalyvavimo rengiant teisės aktus nuostatos ir Vengrijos viešojo 
administravimo ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 24/2011 (VIII.9) dėl preliminaraus ir ex 
post poveikio vertinimo. Naudodamasi šia procedūra, valdančioji koalicija naują Konstituciją 
galėjo parengti ir patvirtinti per labai trumpą laiką (per vieną mėnesį: projektas pateiktas 
2011 m. kovo 14 d., o priimtas 2011 m. balandžio 18 d.). Antras konstitucinis pakeitimas taip 
pat patvirtintas pavienio parlamento nario įstatymo projekto teikimo pagrindu1. 

Tarp kitų konstitucinių įstatymų pagal pavienio parlamento nario įstatymo projekto pateikimo 
tvarką patvirtinti šie įstatymai: 2011 m. įstatymas Nr. CCIII dėl parlamento narių rinkimo; 
2011 m. įstatymas Nr. CCXI dėl šeimų apsaugos; 2011 m. įstatymas Nr. CCVI dėl tikėjimo ir 
religijos laisvės bei dėl bažnyčių statuso; 2011 m. įstatymas Nr. CCII dėl Vengrijos herbo, 
valstybinės vėliavos ir dėl valstybinių apdovanojimų; 2012 m. įstatymas Nr. XXXVI dėl 
parlamento – konstitucinio įstatymo dėl rinkimų procedūros projektas2.

Kritikos sulaukė surengtų politinių diskusijų ir viešų konsultacijų3 dėl naujos Konstitucijos ir 
konstitucinių įstatymų laikas bei lygmuo4. Parlamentas priėmė kelis konstitucinius įstatymus 
(pvz., įstatymus dėl tikėjimo ir religijos laisvės5, dėl Vengrijos nacionalinio banko6) ir 
patvirtino Pagrindinio įstatymo pereinamojo laikotarpio nuostatas per paskutines dvi 2011 m. 
savaites.
                                               
1 2012 m. rugsėjo 18 d. parlamente kaip atskiro parlamento nario įstatymo projektas buvo pateiktas pasiūlymas 
dėl antrojo Pagrindinio įstatymo pakeitimo (T/8404). Jis susijęs su reikalavimu užsiregistruoti, jei per 
parlamento rinkimus norima pasinaudoti rinkimų teise. 2012 m. spalio 29 d. šį pakeitimą parlamentas patvirtino, 
o lapkričio 9 d. jis buvo paskelbtas.

2 T/8405.

3 2011 m. kovo–vasario mėn. buvo surengtos nacionalinės konsultacijos dėl 12 klausimų. Žr. 
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

4 Žr. Venecijos komisijos nuomones – atitinkamai 2011 m. kovo 25–26 d. ir 2011 m. birželio 17–18 d. (CDL-
AD(2011)001, CDL-AD(2011)016) – dėl trijų teisinių klausimų, kylančių rengiant naujos Vengrijos 
Konstitucijos projektą, ir dėl naujos Vengrijos Konstitucijos. Savo nuomonėje Nr. 663/2012 dėl 2011 m. 
įstatymo Nr. CLXII dėl Vengrijos teisėjų teisinio statuso ir darbo užmokesčio, taip pat dėl 2011 m. įstatymo Nr. 
CLXI dėl Vengrijos teismų organizavimo ir administravimo, Venecijos komisija pažymi, kad „konstituciniai 
įstatymai buvo priimti skubiai, ir dėl jų nebuvo tinkamai konsultuojamasi su opozicija ir pilietine visuomene. 
Didelio teisės aktų skaičiaus priėmimas per trumpą laikotarpį galėtų paaiškinti priežastis, dėl kurių nuomonėje 
nagrinėjamos tam tikros pagrindinių įstatymų nuostatos neatitinka Europos standartų“ (9 dalis, CDL-
AD(2012)001). 

5 2011 m. įstatymas Nr. CCVI dėl tikėjimo ir religijos laisvės bei bažnyčių statuso, 2011 m. gruodžio 21 d. 
pateiktas kaip pavienio parlamento nario įstatymo projektas, o 2011 m. gruodžio 31 d. priimtas.

6 2011 m. įstatymas Nr. CCVIII dėl Vengrijos nacionalinio banko, vyriausybės pateiktas 2011 m. gruodžio 13 d., 
o 2011 m. gruodžio 31 d. priimtas.
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Kaip savo nuomonėje dėl naujos Vengrijos Konstitucijos pažymėjo Venecijos komisija „<...>, 
tenka apgailestauti, kad Konstitucijos rengimo procese, įskaitant projekto pateikimą ir galutinį 
naujosios Konstitucijos priėmimą, trūko skaidrumo, atsirado kliūčių vedant daugumos ir 
opozicijos dialogą, buvo sudarytos nepakankamos galimybės tinkamai surengti viešąsias 
diskusijas, o procesui skirta labai mažai laiko“1. Venecijos komisija dar pabrėžė: „<...> naujos 
Konstitucijos priėmimas 2011 m. balandžio mėn. <...> yra tik ilgesnio proceso kuriant 
visapusišką ir nuoseklią naują konstitucinę tvarką, pradžia. Tai reiškia daugelio teisės aktų 
priėmimą ar pakeitimą, naujų institucijų susitarimų sudarymą ir kitas susijusias priemones. 
Kad būtų sėkmingai įgyvendinti, šie procesai turėtų būti grindžiami kuo platesniu bendru 
sutarimu Vengrijos visuomenėje“2. 

Pagal naująją Vengrijos Konstituciją, Pagrindiniam įstatymui priimti reikalingus įstatymo 
projektus Parlamentui turi teikti vyriausybė (ne pavieniai parlamento nariai)3.

3. Pagrindinio įstatymo pereinamojo laikotarpio nuostatos 

2011 m. gruodžio 30 d. parlamentas patvirtino Pagrindinio įstatymo pereinamojo laikotarpio 
nuostatas4. Kitą dieną jos buvo paskelbtos Vengrijos oficialiajame leidinyje ir įsigaliojo tą 
pačią dieną kaip ir naujoji Konstitucija – 2012 m. sausio 1 d. Dėl pereinamojo laikotarpio 

                                               
1 Žr. 2011 m. birželio 17–18 d. Venecijos komisijos nuomonės dėl naujos Vengrijos Konstitucijos 144 dalį 
(CDL-AD(2011)016). 

2 Žr. 2011 m. birželio 17–18 d. Venecijos komisijos nuomonės dėl naujos Vengrijos Konstitucijos 21 dalį (CDL-
AD(2011)016). Toje pačioje nuomonėje Venecijos komisija taip pat pažymėjo, kad: „Vienas iš naujosios 
Vengrijos Konstitucijos ypatumų yra tas, kad, atsižvelgiant į pirmiau minėtus standartus, šioje Konstitucijoje yra 
keletas specialių garantijų, kurios skiriasi nuo Europos standartų ir kurias galima rasti vos keliose Europos šalių 
konstitucijose. Tai dažniausiai susiję su nacionalinėmis tradicijomis ir tapatybe. Jos laikomos svarbiu Europos 
Sąjungos teisės aspektu (ES sutarties 6 straipsnis) ir yra pripažįstamos pagal EŽTK. Šiuo atžvilgiu Venecijos 
komisija mano, kad nors keletas iš šių specialių garantijų gali būti vertinamos kaip neatsiejamos nuo 
nacionalinės konstitucinės autonomijos, kitas garantijas būtina analizuoti remiantis Europos standartais, visų 
pirma Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika <...>. Tai atlikti kai kuriais atvejais gali būti sunkiau dėl kartais 
neaiškaus skirtingų nuostatų tarpusavio ryšio ir dėl to, kad Konstitucijos tekste dažnai pateikiamos nuorodos į 
konstitucinius (pagrindinius) įstatymus, kuriuose išsamiai apibrėžiamos taisyklės, taikomos atitinkamiems 
klausimams (įskaitant pagrindines teises, institucinę sandarą, teisminės valdžios įstaigas ir veiklos principus ir 
kt.).“ 19–20 dalys. 

3 Baigiamųjų nuostatų 4 punktas: „4. Visus įstatymo projektus, reikalingus Pagrindiniam įstatymui priimti, 
parlamentui privalo pateikti vyriausybė.“

4 2011 m. lapkričio 20 d. projektas T/5005 taip pat buvo pateiktas kaip pavienio parlamento nario įstatymo 
projektas.
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nuostatų pareikšta nemažai griežtos kritikos, kad jomis pažeidžiamas teisinės valstybės 
principas1.

Buvo neaiškus pereinamojo laikotarpio nuostatų statusas ir jų vieta nacionalinės teisės 
sistemoje (neseniai Pagrindinis įstatymas buvo pakeistas). Šiuo požiūriu pereinamojo 
laikotarpio nuostatų baigiamosiose nuostatose pereinamojo laikotarpio nuostatos apibrėžtos 
kaip dalis Pagrindinio įstatymo (31 straipsnio 2 dalis)2. Siekdama nustatyti aiškesnį 
pereinamojo laikotarpio nuostatų teisinį statusą, 2012 m. balandžio 12 d. vyriausybė pateikė 
pasiūlymą dėl pirmojo Pagrindinio įstatymo pakeitimo3. Parlamentas šį pakeitimą priėmė 
2012 m. birželio 4 d., o birželio 18 d. jis buvo paskelbtas. Į pirmojo konstitucinio pakeitimo 
tekstą įtrauktas šis Pagrindinio įstatymo baigiamųjų nuostatų punktas: „Su šiuo Pagrindiniu 
įstatymu <...> susijusios pereinamojo laikotarpio nuostatos yra šio Pagrindinio įstatymo 
dalis.“4 Pereinamojo laikotarpio nuostatose yra keli nepereinamojo laikotarpio straipsniai, 
kuriais siekiama visam laikui papildyti arba pakeisti naująją Konstituciją.

2012 m. kovo 14 d. Vengrijos pagrindinių teisių komisaras (ombudsmenas) paprašė 
Konstitucinio Teismo ištirti, ar pereinamojo laikotarpio nuostatos atitinka 
Pagrindiniame įstatyme išdėstytus teisinės valstybės reikalavimus5. Po Konstitucijos 
persvarstymo 2012 m. gruodžio 28 d. Konstitucinis Teismas paskelbė savo sprendimą 
Nr. 45/2012, kad, priimdamas šias pereinamojo laikotarpio nuostatas, Vengrijos parlamentas 
viršijo savo teisėkūros galią, teismas daugiausia rėmėsi tuo, kad toliau nurodytos nuostatos 
nėra pereinamojo pobūdžio6: Preambulė, 1–4 straipsniai (nuostatos dėl buvusios komunistų 
partijos), 11 straipsnio 3–4 dalys (nuostatos dėl Nacionalinės teismų administracijos (NTA) 
pirmininko ir generalinio prokuroro įgaliojimų paskirti kitą bendrosios kompetencijos teismą, 
kad byla būtų išnagrinėta per pagrįstą laikotarpį), 12, 13 straipsniai (nuostatos dėl bendro 
teisėjų ir prokurorų pensinio amžiaus), 18 straipsnis (nuostata dėl Biudžeto tarybos 
pirmininko skyrimo), 21 straipsnis (parlamento galia nustatyti pripažįstamas bažnyčias ir 
nustatyti papildomai pripažįstamų bažnyčių pripažinimo kriterijus), 22 straipsnis (nuostata dėl 
konstitucinio skundo prasmės), 23 straipsnio 1 ir 3–5 dalys (nuostatos dėl vietos valdžios 
institucijų rinkimų ir rinkimų registracijos), 27 straipsnis (dėl teismų peržiūrų ribojimo), 
28 straipsnio 3 dalis (dėl vietos valdžios institucijų neveiklumo nustatymo procedūros), 29 
straipsnis (dėl galimybės taikyti bendrą įnašą apimančias baudas), 31 straipsnio 2 dalis 
(nuostata, kurioje skelbiama, kad pereinamojo laikotarpio nuostatos yra Pagrindinio įstatymo 
                                               
1 Žr. Vengrijos mokslininkų Venecijos komisijai pateiktose ekspertų išvadose išsakytą kritiką dėl Pagrindinio 
įstatymo pereinamojo laikotarpio nuostatų ir svarbiausių konstitucinių įstatymų, Bánkuti, M, et. al. (2012 m. 
vasario mėn.).

2 Vengrijos Pagrindinio įstatymo pereinamojo laikotarpio nuostatų vertimas į anglų kalbą pateiktas Venecijos 
komisijos svetainėje (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)018-e.pdf

3 Pasiūlymas T/6817, kurį pateikė šalies ūkio ministras György Matolcsy.

4 Neoficialus vertimas.

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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dalis), 32 straipsnis (dėl balandžio 25 d. skyrimo Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) diena). 
Todėl Konstitucinis Teismas panaikino minėtas pereinamojo laikotarpio nuostatas.

Kaip toliau nurodė Konstitucinis Teismas, nors Pagrindinio įstatymo baigiamųjų nuostatų 3 
punkte Vengrijos parlamentui leidžiama, siekiant, kad būtų užtikrintas perėjimas nuo seno 
prie naujojo reglamentavimo, priimti su Pagrindiniu įstatymu susijusias pereinamojo 
laikotarpio nuostatas daugiau kaip du trečdaliai nuostatų nėra pereinamojo pobūdžio, nes 
juose yra nuolatiniai arba bendrojo pobūdžio nurodymai.

4. Dviejų trečdalių daugumos reikalavimo įtvirtinimas

Konstituciniai (pagrindiniai) įstatymai priimami ir keičiami kvalifikuota dviejų trečdalių 
dalyvaujančių parlamento narių balsų dauguma. Naujojoje Vengrijos Konstitucijoje minimos 
26 temos, kurios turi būti apibrėžtos konstituciniais įstatymais, apimančiais teismines 
institucijas (25 straipsnio 7 dalis), šeimos politiką (L straipsnis), pilietybės teises (XXIX 
straipsnis), pagrindines bendros mokesčių sistemos ir pensijų sistemos veikimo taisykles 
(40 straipsnis)1. 

Politikos sričių, kurioms reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, sąrašas – būtinas 
demokratijos aspektas. Nors konstitucinius įstatymus galima pasitelkti pagrindiniams 
principams, pvz., nacionalinei institucinei struktūrai, apibrėžti, jie mažiau tinka tokiose 
politikos srityse, kurios įprastai reglamentuojamos įprasta teisėkūros procedūra priimamais 
įstatymais, pvz., šeimos politikos, socialinės ir mokesčių politikos teisėkūroje2. 

Šiuo požiūriu Venecijos komisija pažymėjo, kad „pernelyg platus konstitucinių įstatymų 
taikymas yra problemiškas ir Konstitucijos, ir paprastųjų įstatymų atžvilgiu. <...> 
Demokratinės sistemos funkcionalumas reiškia jos nuolatinį gebėjimą keistis. Juo dažniau 
politiniai klausimai perduodami spręsti ne paprasta balsų dauguma, tuo mažesnę reikšmę turi 
būsimi rinkimai ir daugiau galimybių suteikiama dviejų trečdalių daugumai įtvirtinti savo 
politinius prioritetus ir šalies teisinę tvarką. <...> Rinkimai būtų beprasmiai, jeigu įstatymų 
leidėjas negalėtų keisti svarbių teisės aktų nuostatų paprasta balsų dauguma.“3

Be to, keliuose iki šiol priimtuose konstituciniuose įstatymuose išdėstyti ne tik pagrindiniai 
principai, bet ir labai konkrečios techninio pobūdžio taisyklės, pvz., labai išsamus kiekvieno 
teismų organizavimo ir administravimo aspekto, taip pat teisėjų teisinio statuso ir darbo 

                                               
1 Trečiuoju konstitucinio įstatymo pakeitimu (2012 m. gruodžio 21 d.) pakeičiamas P straipsnis: žemės ūkio 
paskirties žemės ir miškų įsigijimo apribojimai bei sąlygos ir integruotą žemės ūkio gamybos organizavimą 
reglamentuojančios taisyklės apibrėžiamos konstituciniu įstatymu.

2 Žr. 2011 m. birželio 17–18 d. Venecijos komisijos nuomonės dėl naujos Vengrijos Konstitucijos 27 dalį (CDL-
AD(2011)016).

3 Žr. 2011 m. birželio 17–18 d. Venecijos komisijos nuomonės dėl naujos Vengrijos Konstitucijos 24 dalį (CDL-
AD(2011)016). 
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užmokesčio reglamentavimas1, netgi tikslios rinkimų apylinkių ribos2. Dėl tokios praktikos 
kyla pavojus apriboti naujų įstatymų leidėjų įtaką po rinkimų. Būsima nauja vyriausybė, 
turinti tik paprastą daugumą parlamente, negalėtų pakeisti dabartinės vyriausybės 
konstituciniuose įstatymuose apibrėžtos politikos, net jeigu tam gautų aiškų rinkėjų 
įgaliojimą. 

 5. Stabdžių ir atsvarų sistema

Kaip jau minėta, demokratijos ir teisinės valstybės principai reikalauja stabdžių ir atsvarų 
sistema pagrįsto valdžių padalijimo. Žiniasklaidos laisvė taip pat yra svarbus demokratijos ir 
tinkamai veikiančios stabdžių ir atsvarų sistemos elementas3. Naujojoje Vengrijos 
Konstitucijoje įvesti keli instituciniai pakeitimai, kurie gali susilpninti šios sistemos veikimą.

5.1. Ribota konstitucinė jurisdikcija

Naujosios Konstitucijos 37 straipsnio 4 dalyje apribojami Konstitucinio Teismo įgaliojimai 
tikrinti įstatymų dėl valstybės biudžeto ir jo įgyvendinimo atitiktį Konstitucijai, yra tiksliai 
nurodytos sritys, kuriose jis gali vykdyti šią priežiūrą („dėl teisės į gyvybę ir žmogaus orumą, 
teisės į asmens duomenų apsaugą, minties, sąžinės ir religijos laisvės, taip pat teisių, susijusių 
su Vengrijos pilietybe, pažeidimų <...>“), taigi kitų pagrindinių teisių pažeidimų atveju 
atitiktis Konstitucijai netikrinama.

Šiuo klausimu Venecijos komisija priminė, kad „reikalingi pakankamai platūs įgaliojimai 
siekiant užtikrinti, kad Teismas tikrintų svarbiausių principų ir visuomenės sąlygų, įskaitant 
visas pagrindines teises, kurios garantuojamos Konstitucijoje, konstitucingumą. Todėl Teismo 
kompetencijos apribojimas nustatant, kad tikrinami tam tikri valstybėje priimti teisės aktai, 
susiję tik su ribota Konstitucijos dalimi, prieštarauja aiškiai apibrėžtam Vengrijos parlamento 
teisės aktų konstitucingumo kontrolę vykdančios institucijos tikslui „stiprinti pagrindinių 
teisių apsaugą Vengrijoje.“4

 Be to, pagal pereinamojo laikotarpio nuostatų 27 straipsnį5, šis apribojimas lieka galioti teisės 
aktams, kurie buvo paskelbti, kai valstybės skola buvo viršijusi 50 proc. bendrojo vidaus 
produkto. Šiuo požiūriu Venecijos komisija išsakė tokią kritiką: „Konstitucijoje nustatyti 
konkretūs valstybės biudžeto valdymo kriterijai, taip pat griežti valstybės skolos apribojimai.
Nepaisant to, užuot suteikus Konstituciniam Teismui visapusę biudžeto ir mokesčių teisės 

                                               
1 Žr. 2012 m. kovo 16–17 d. Venecijos komisijos nuomonės Nr. 663/2012 dėl 2011 m. įstatymo Nr. CLXII dėl 
Vengrijos teisėjų teisinio statuso ir teisėjų darbo užmokesčio 19 dalį ir dėl 2011 m. įstatymo Nr. CLXI dėl 
Vengrijos teismų organizavimo ir administravimo (CDL-AD(2012)001).

2 2011 m. įstatymas Nr. CCIII dėl Vengrijos parlamento narių rinkimų.

3 Žiniasklaidos laisvės klausimas aptartas Darbo dokumente Nr. 3.

4 Žr. 2011 m. birželio 17–18 d. Venecijos komisijos nuomonės dėl naujos Vengrijos Konstitucijos 99 dalį (CDL-
AD(2011)016).

5 2012 m. gruodžio 28 d. Vengrijos Konstitucinis Teismas panaikino šią nuostatą (Sprendimas Nr. 45/2012).
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aktų konstitucingumo kontrolę, suteikiama ypatinga įsikišimo galia Biudžeto tarybai šioje 
srityje. Atsižvelgiant į Biudžeto tarybos „veto teisę“, pirmiau minėtas Konstitucijos Teismo 
įgaliojimų apribojimas, susijęs su biudžeto, mokesčių ir kitais finansų srities teisės aktais, yra 
taikomas tuo atveju, kai valstybės skola viršija 50 proc. BVP.“1

Konstitucijoje turėtų būti aiškiai nustatytas Konstitucinio Teismo ir jo narių 
nepriklausomumas2, taip pat turėtų būti atsižvelgta į tai, ar Pagrindinio įstatymo bendrųjų 
nuostatų dėl teisinės valstybės ir valdžių padalijimo (B ir C straipsniai) pakanka 
konstitucinėms Konstitucinio Teismo nepriklausomumo garantijoms užtikrinti3. 

5.2. Parlamento galių apribojimas

Biudžeto reikalų srityje apribotos ir Parlamento galios, nes atrodo, kad naujai įsteigta 
neparlamentinė Biudžeto taryba keletu atvejų turi veto teisę dėl valstybės biudžeto4. Įprastai 
biudžeto tvirtinimas yra pagrindinė parlamento kompetencija ir išskirtinė jo privilegija, 
sudaranti sąlygas įgyvendinti politinę programą. Kaip primena Venecijos komisija, tai, kad 
sprendimas priklausys nuo kitos ribotą demokratinį teisėtumą turinčios institucijos pritarimo, 
gali daryti neigiamą poveikį demokratiniam sprendimų dėl biudžeto teisėtumui5. 

Taip pat verta prisiminti Venecijos komisijos pareikštą kritiką, kad dėl labai trumpo naujos 
konstitucinės sąrangos sukūrimo laikotarpio buvo apribotos galimybės tai rimtai aptarti su 
parlamento opozicija6. Dėl tokios praktikos gali susilpnėti atstovaujamosios demokratijos 

                                               
1 Žr. 2011 m. birželio 17–18 d. Venecijos komisijos nuomonės dėl naujos Vengrijos Konstitucijos 98 dalį (CDL-
AD(2011)016).

2 Vengrijos pagrindinio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje skelbiama, kad „Konstitucinis Teismas yra aukščiausia 
Pagrindinio įstatymo apsaugos institucija“, neminint Konstitucinio Teismo nepriklausomumo klausimo. Tuomet 
pateikiamas jo kompetencijų sąrašas ir paskutinėje dalyje, kurioje minimos „išsamios Konstitucinio Teismo 
kompetencijos, organizavimo ir veikimo taisyklės“, teikiama nuoroda į konstitucinį įstatymą.

3 Savo pastabose dėl Venecijos komisijos nuomonės projekto dėl 2011 m. įstatymo Nr. CLI dėl Vengrijos 
Konstitucinio Teismo Vengrijos vyriausybė pakomentavo: „Konstitucinio Teismo, kaip institucijos, 
nepriklausomumas nėra aiškiai Pagrindiniame įstatyme aprašytas principas, bet jis kyla iš bendrų Pagrindinio 
įstatymo principų, ypač iš teisinės valstybės ir valdžių padalijimo principo (pagrindinio įstatymo B straipsnio 
1 dalis ir C straipsnio 1 dalis)“ (CDL(2012)045).

4 Pagrindinio įstatymo 44 straipsnio 3 dalis: „Priimant valstybės biudžeto įstatymą turi būti gautas išankstinis 
Biudžeto tarybos pritarimas, kad būtų įvykdyti 36 straipsnio 4–5 dalyse nustatyti reikalavimai.“ 36 straipsnio 4 ir 
5 dalys skamba taip: „4) Parlamentas negali priimti Valstybės biudžeto įstatymo, pagal kurį valstybės skola 
galėtų viršyti pusę bendrojo vidaus produkto. 5) Kol valstybės skola viršija pusę bendrojo vidaus produkto, 
parlamentas gali patvirtinti tik tokį Valstybės biudžeto įstatymą, kuriame valstybės skola sumažinama 
proporcingai bendrajam vidaus produktui.“ 

5 Žr. 2011 m. birželio 17–18 d. Venecijos komisijos nuomonės dėl naujos Vengrijos Konstitucijos 129 dalį 
(CDL-AD(2011)016).

6 Žr. 2011 m. birželio 17–18 d. Venecijos komisijos nuomonės dėl naujos Vengrijos Konstitucijos 144 dalį 
(CDL-AD(2011)016). 
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sistemos, grindžiamos pagarba opozicijos teisėms, tinkamas veikimas.

5.3. Teismų nepriklausomumas. Dar likę trūkumai

Bendroji reforma, išdėstyta dviejuose konstituciniuose įstatymuose1, kurių pirmoji aiškiai kėlė 
pavojų teismų nepriklausomumui2, apėmė teismines institucijas. Nepriklausomumas reiškia, 
kad teismai nepatiria jokio išorinio spaudimo ir kitų valdžios šakų, ypač vykdomosios 
valdžios, kišimosi. Šis reikalavimas – neatsiejama pagrindinio valdžių padalijimo 
demokratinio principo dalis.

2012 m. liepos 2 d. Vengrijos parlamentas minėtus konstitucinius įstatymus pakeitė3. 
Pakeitimais atsižvelgta į daugumą Venecijos komisijos rekomendacijų, t. y. sumažinti 
Nacionalinės teismų administracijos (NTA) pirmininko įgaliojimai, tam tikri iš šių įgaliojimų 
perduoti Nacionalinei teismų tarybai ir sustiprinta NTA pirmininko atskaitomybė.

Vis dėlto lieka trys pagrindinės problemos dėl teismų nepriklausomumo. 

Visų pirma, Konstitucijoje nereglamentuojamos svarbiausios teisėjų nepriklausomumą 
užtikrinančios priemonės: nepašalinamumas, garantuota kadencija, valdymo organų struktūra 
ir sudėtis. Jos kartu su išsamiomis teismų organizavimo ir administravimo taisyklėmis 
nustatytos konstituciniuose įstatymuose. Dėl reglamentavimo lygmens Venecijos komisija 
nustatė, kad „teisminių institucijų atžvilgiu nepakankamai išplėtotos konstitucinės garantijos, 
principai ir struktūros“4.

Antra, kalbant apie bylų perdavimo reglamentavimą, pagal ankstesnes taisykles NTA 
pirmininkas galėjo paskirti tam tikrą bylą ne pagrindiniam, o kitam teismui, kad užtikrintų 
„bylų išnagrinėjimą per pagrįstą laikotarpį“. Pagal naujuosius pakeitimus šie įgaliojimai 
apribojami taip, kad perkeldamas bylas NTA pirmininkas dabar turi atsižvelgti į Nacionalinės 
teismų tarybos (NTT) nustatytus principus ir privalo pagrįsti kiekvieną savo sprendimą. 
Tačiau šiuose pakeitimuose nėra nurodyti perkeltinų bylų atrinkimo kriterijai ir NTT 

                                               
1 2011 m. įstatymas Nr. CLXI dėl Vengrijos teismų organizavimo ir administravimo ir 2011 m. įstatymas Nr. 
CLXII dėl Vengrijos teisėjų teisinio statuso ir darbo užmokesčio.

2 Žr. Darbo dokumentą Nr. 1 „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento rezoliuciją). Teismų nepriklausomumas“.

3 Kaip nusprendė Venecijos komisija savo nuomonėje dėl konstitucinių įstatymų dėl teisminių institucijų, kurie 
buvo iš dalies pakeisti patvirtinus nuomonę CDL-AD(2012)001 dėl Vengrijos: „2012 m. liepos 2 d. pakeitimais 
atsižvelgta į daugumą pastabų, pateiktų 2012 m. kovo 16–17 d. Venecijos komisijos nuomonėje CDL-
AD(2012)001 dėl 2011 m. įstatymo Nr. CLXI dėl Vengrijos teismų organizavimo ir administravimo ir dėl 
2011 m. įstatymo Nr. CLXII dėl Vengrijos teisėjų teisinio statuso ir teisėjų darbo užmokesčio“ (CDL-
AD(2012)020) 83 dalis).

4 Žr. 2012 m. spalio 12–13 d. Venecijos komisijos nuomonės dėl konstitucinių įstatymų dėl teisminių institucijų, 
kurie buvo iš dalies pakeisti patvirtinus nuomonę CDL-AD(2012)001 dėl Vengrijos, 82 dalį (CDL-
AD(2012)020).
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nesuteikti įgaliojimai patvirtinti atrankos kriterijus1, būtinus teisėms į teisingą bylos 
nagrinėjimą ir įstatymais nustatytą teisėją užtikrinti2.

Trečia, laiku ir tinkamai turi būti įgyvendintas 2012 m. lapkričio 6 d. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo sprendimas3 ir pripažinimas, kad Vengrijos teisėjų pensinio amžiaus 
sumažinimas nuo 70 iki 62 metų yra nepagrįsta diskriminacija dėl amžiaus.

Šiuo klausimu verta priminti, kad Vengrijos Konstitucinio Teismo sprendimo Nr. 33/2012, 
kuriuo panaikinama ta pati nuostata, įgyvendinimas lėmė teisinį netikrumą. Venecijos 
komisija pranešė, kad: „NTA pirmininkė paragino susijusius teisėjus skųstis darbo teismams, 
kad būtų panaikintas jų atleidimas iš darbo. Keletas teisėjų jau laimėjo bylas darbo teismuose, 
tačiau NTA pirmininkė pateikė apeliaciją dėl šių sprendimų, nes ji nesutiko su sprendimų 
pagrindimu. Svarbiausia tai, kad net darbo teismams priėmus galutinį sprendimą dėl susijusių 
teisėjų grąžinimo į ankstesnes pareigas, jie turi iš naujo įveikti paskyrimo procesą ir gali būti 
paskirti į kitą teismą, nei dirbo prieš atleidimą iš darbo“4.

Šioje teisinėje diskusijoje dalyvauja ir Strasbūro teismas, nes 2012 m. birželio 20 d. dvi 
Vengrijos teisėjų grupės pateikė du skundus, siekdamos nutarties, kad Vengrijos teisės aktai, 
kuriais sumažinamas teisėjų pensinis amžius, pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenciją5. 

Siekdama laikytis Vengrijos Konstitucinio Teismo sprendimo (Nr. 33/2012) ir Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo (byla C/286/12), 2012 m. gruodžio 21 d. Vengrijos 
vyriausybė pateikė įstatymo projektą Nr. T/9598 dėl teisės akto pakeitimo, susijusio su 
aukščiausia amžiaus riba, taikytina tam tikruose teismų teisiniuose santykiuose6. 

                                               
1 Šiuo požiūriu Vengrijos vyriausybės pastabose dėl Venecijos komisijos nuomonės projekto?? dėl pakeistų 
konstitucinių įstatymų dėl teisminių institucijų (CDL(2012)072) teigiama, kad: „Be pirmininkaujančio teismo 
skyrimo principų, NTT negavo teisinių įgaliojimų detalizuoti principų, pagal kuriuos parenkamos „perduotinos“ 
bylos, nes tik teismo, kuris inicijuoja paskyrimą, pirmininkas, atsižvelgdamas į bylos specifiką, darbo krūvį ir 
atitinkamo teismo personalo gebėjimus, gali nuspręsti, ar reikia inicijuoti bylos perkėlimą.“

2 Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir įstatymais nustatytą teisėją įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 47 straipsnio 2 pastraipoje, kurioje teigiama, kad „kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kiek 
įmanoma trumpesnį laiką viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas 
teismas <...>“. Europos Sąjungos lygmeniu teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir įstatymais nustatytą teisėją 
užtikrinta Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje. Savo nuomonėje Nr. 683/2012 dėl konstitucinių 
įstatymų dėl teisminių institucijų, kurie buvo iš dalies pakeisti patvirtinus nuomonę CDL-AD(2012)001 dėl 
Vengrijos, Venecijos komisija padarė išvadą, kad „Venecijos komisija griežtai nesutinka su bylų perdavimo 
sistema, nes ji neatitinka teisėto teisėjo principo, kuris yra esminis teisinės valstybės elementas“ (74 dalis, CDL-
AD(2012)020).

3 Byla Komisija prieš Vengriją, C-286/12.

4 Žr. Venecijos komisijos nuomonės Nr. 683/2012 76 dalį.

5 45434/12 J.B. ir 110 kitų, 45438/12 Almásy ir 45 kiti.

6 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf
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 Kol kas Vengrijos parlamente šis įstatymo projektas dar nėra svarstomas.

Šiame įstatymo projekte nustatoma viršutinė teisėjų amžiaus riba ir 65 m. senatvės pensijos 
amžiaus riba, kuri įsigaliotų po 10 metų pereinamojo laikotarpio. Kalbant konkrečiau, šiame 
įstatymo projekte numatoma palaipsniui iki 2022 m. gruodžio 31 d. mažėjanti viršutinė 
amžiaus riba, kai bendra senatvės pensijos amžiaus ir aukščiausia amžiaus riba bus lygi 
65 metams.

Dėl neteisėtai atleistų teisėjų grąžinimo į darbą įstatymo projekte nustatoma toliau pateikta 
tvarka, kad būtų laikomasi Konstitucinio Teismo sprendimo Nr. 33/2012. Atleistas teisėjas 
turės teisę pateikti prašymą dėl grąžinimo į pareigas NTA pirmininkui, o šis pasirūpins, kad 
teisėjui būtų atlygintas neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos pajamos. Tuomet teisėjas toliau 
dirbs „tarnyboje“, kurioje jis (ar ji) ėjo pareigas prieš atleidimą iš darbo. 

Pastaroji formuluotė tiksliai neapibrėžia, ar teisėjas bus grąžintas būtent į tas pačias pareigas 
(su tokiomis pačiomis pareiginėmis funkcijomis ir atsakomybe), kokias turėjo prieš atleidimą 
iš darbo.

Įstatymo projekte atvirai išbraukta galimybė teisėjui būti grąžintam į vadovo pareigas teisme. 
Vis dėlto pačiame naujausiame teisės akto pakeitimo pasiūlyme dėl įstatymo projekto 
Nr. T/9598, susijusio su aukščiausia amžiaus riba, taikytina tam tikruose teismų teisiniuose 
santykiuose1, panaikinamos teisinės nuostatos, neleidžiančios grįžti į teismo ir valstybės 
prokuratūros vykdančiąsias pareigas.

Jei teisėjas neprašo būti grąžinamas į pareigas, NTA pirmininkas turi nurodyti sumokėti 
vienodo dydžio žalos atlyginimą, atitinkantį 12 mėnesių teisėjo darbo užmokestį.

5.4. Vyresniųjų tarnautojų pašalinimas iš pareigų nesibaigus kadencijai

Dar viena su stabdžių ir atsvarų sistema susijusi problema yra tam tikrų institucijų vadovų 
pašalinimas ir pakeitimas nepasibaigus oficialiam jų kadencijos terminui. 

Todėl, pertvarkant Aukščiausiąjį Teismą į Kuriją (veng. Kúria), 2012 m. sausio 1 d. iš 
pareigų pašalintas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, nors 2009 m. parlamentas jį išrinko 
šešerių metų kadencijai2. Pareigų saugumo užtikrinimas yra pagrindinis teismų 
nepriklausomumo elementas.

2011 m. liepos mėn. priimtu nauju Informacijos laisvės įstatymu3 panaikinta Duomenų 
apsaugos ir informacijos laisvės komisaro institucija ir ji pakeista naujai įsteigta Nacionaline 
duomenų apsaugos agentūra. Buvęs komisaras, ėjęs šias pareigas nuo 2008 m. rugsėjo mėn., 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598

2 Pagrindinio įstatymo pereinamojo laikotarpio nuostatų 11 straipsnio 2 dalyje teigiama: „Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko ir Nacionalinės teismų tarybos pirmininko bei narių įgaliojimai nutrūksta, kai įsigalioja Pagrindinis 
įstatymas.“ 

3 2011 m. įstatymas Nr. CXII dėl informacijos privatumo ir informacijos laisvės.



PE502.278v01-00 12/17 DT\923929LT.doc

LT

nuo 2012 m. sausio 1 d. buvo atleistas iš pareigų (iki įprastos šešerių metų kadencijos 
pabaigos buvo likę dveji su puse metų).

Duomenų apsaugos kontrolierių nepriklausomumas įtvirtintas Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 16 straipsnyje ir Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje. Komisija prieš Vengriją 
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą1, pareikšdama, kad kadencijos trukmė turi būti 
pagrįstos trukmės ir yra privaloma užtikrinti, jog, vieną kartą valstybei narei nustačius tam 
tikrą kadencijos trukmę, tokios trukmės ir turėtų būti laikomasi. Savo skundą Komisija 
pagrindė Direktyva 95/46/EB, kurioje nustatyta, kad viena ar daugiau valstybės narės viešojo 
sektoriaus institucijų, kurios, vykdydamos joms patikėtas funkcijas, turi veikti visiškai 
nepriklausomai, yra atsakingos už tą direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančių nacionalinių 
nuostatų taikymo priežiūrą. Komisijos teigimu: „anksčiau laiko nutraukus duomenų apsaugos 
kontrolės institucijos kadenciją pažeidžiamas nepriklausomumas, kurio laikytis reikalaujama 
Direktyvoje“2. 

6. Rinkimų reforma 

ES valstybių narių, taigi ir ES, demokratijai būtina, kad nacionaliniai rinkimų įstatymai 
atitiktų tam tikrus pagrindinius standartus. Dauguma šių standartų daugiausia kyla iš rinkimų 
teisei taikytinų konstitucinių principų, pirmiausia iš 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos 21 straipsnio ir Europos žmogaus teisių konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsnio. 
Visos ES valstybės narės, įskaitant Vengriją, yra įsipareigojusios laikytis Europos Tarybos 
nustatyto rinkimų praktikos kodekso3. 

Plati institucinė ir konstitucinė reforma Vengrijoje apima ir naująjį rinkimų įstatymą, t. y. 
2011 m. įstatymą Nr. CCIII dėl Vengrijos parlamento narių rinkimų4, taip pat naująjį įstatymą 
dėl rinkimų procedūrų.

2011 m. įstatymu Nr. CCIII dėl Vengrijos parlamento narių rinkimų – priimtas 2011 m. 
gruodžio 23 d. ir įsigaliojęs 2012 m. sausio 1 d.5 – numatyti šie pakeitimai: – gerokai 
sumažintas parlamento narių skaičius (nuo 386 iki 199); – pakeista vietų paskirstymo formulė
(mišri proporcinė ir daugumos rinkimų sistema, didesnį įtaką suteikiant daugumos daliai); –
įvesti vieno turo rinkimai vietoj dviejų rinkimų turų sistemos, kuria naudotasi anksčiau 
                                               
1 Europos Komisija prieš Vengriją, byla C-288/12. Komisija kreipėsi Europos Sąjungos Teisingumo Teismą 
prašydama paskelbti, kad, pašalinusi iš pareigų duomenų apsaugos kontrolierių nepasibaigus jo kadencijai, 
Vengrija nevykdė savo įsipareigojimų pagal Direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

2 Europos Komisija prieš Vengriją, byla C-288/12, Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 227, 2012 m. liepos 
28 d., p. 15.

3 Surinkti galiojantys standartai išdėstyti Gerosios rinkimų praktikos kodekse, kurio projektą 2002 m. pateikė 
Europos Komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) (CDL(2002)023rev).

4 Oficialų vertimą pateikė Venecijos komisija. Žr. CDL-REF(2012)003.

5 Žr. bendrą Venecijos komisijos bei ESBO ir Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) 
nuomonę. CDL-AD(2012)012
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paskirstant vietas parlamente pagal daugumos dalį rinkimų sistemoje; – sumažintas rinkimų 
apygardų skaičius ir patvirtintas priedas, kuriame tiksliai aprašyta kiekviena apylinkė; –
išplėsta balsavimo teisė užsienyje gyvenantiems Vengrijos piliečiams, bet tik proporcinėje 
rinkimų dalyje; – nustatytos specialios tautinių mažumų atstovavimo parlamente taisyklės.

Įstatymo projektas dėl rinkimų procedūrų FIDESZ ir KDNP partijų narių buvo pateiktas 
2012 m. rugsėjo 18 d. kaip pavienio parlamento nario įstatymo projektas1. Juo siekta pakeisti 
esamą automatinę visų piliečių, kurių gyvenamoji vieta yra Vengrijoje, dalyvavimo 
rinkimuose registraciją, įvedant savanoriškos registracijos sistemą, kaip būtiną sąlygą 
asmeniui pasinaudoti balsavimo teise. 

Tą pačią dieną, kai buvo pateiktas įstatymo projektas dėl rinkimų procedūrų, parlamente 
pateiktas pasiūlymas dėl Pagrindinio įstatymo pereinamojo laikotarpio nuostatų – jos po 
pirminio konstitucinio pakeitimo sudarė neatsiejamą Pagrindinio įstatymo dalį – pakeitimo, ir 
jis taip pat buvo pateiktas kaip pavienio parlamento nario teikiamas įstatymo projektas2. 
2012 m. spalio 29 d. parlamentas šį pakeitimą priėmė, o lapkričio 9 d. jis buvo paskelbtas. 
Antruoju konstituciniu pakeitimu rinkėjų registracijos reikalavimas įtvirtintas Pagrindiniame 
įstatyme3. 

2012 m. gruodžio 1 d. parlamento Pirmininkas pasirašė įstatymo dėl rinkimų procedūrų 
projektą. Įstatymas galioja tiek nacionaliniams rinkimams (parlamento, vietos valdžios ir 
tautinių mažumų atstovavimo parlamente), tiek Europos Parlamento rinkimams.

Įstatymas dar nepaskelbtas, nes 2012 m. gruodžio 6 d. Prezidentas kreipėsi į Konstitucinį 
Teismą, kad, remiantis Pagrindinio įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi4, būtų išsiaiškinta, ar 
įstatymas atitinka Konstituciją. 

Savo kreipimesi Vengrijos Prezidentas paprašė Teismo prieštaraujančiomis Konstitucijai 
paskelbti kelias įstatymo dėl rinkimų procedūrų nuostatas, kuriomis reglamentuojama rinkėjų 
registracija ir politinė reklama rinkimų kampanijos metu (88, 92, 151 straipsniai, 

                                               
1 T/8405.

2 T/8404.

3 Į Pagrindinio įstatymo pereinamojo laikotarpio nuostatų 23 straipsnį įtrauktos 3–5 dalys :  „3) Siekiant 
įgyvendinti Pagrindinio įstatymo XXIII straipsnyje nustatytas teises, visi rinkėjai pagal Pagrindinio įstatymo 
XXIII straipsnio 1–3 ir 7 dalis jų pačių prašymu bus registruojami registre; balsavimo teise galima pasinaudoti 
užsiregistravus registre. Registruotis gali a) Vengrijoje gyvenantys rinkėjai: asmeniškai arba elektroninėmis 
priemonėmis, kuriomis būtų galima nustatyti prašymą registruotis pateikusio asmens tapatybę, b) Vengrijoje 
negyvenantys rinkėjai: laišku arba elektroninėmis priemonėmis, kuriomis būtų galima nustatyti prašymą 
registruotis pateikusio asmens tapatybę. 4) Prašymą užregistruoti galima pateikti ne vėliau kaip likus penkiolikai 
dienų iki rinkimų arba referendumo datos. 5) Vadovaujantis 3 ir 4 dalimi, registras kiekvieną kartą prieš 
parlamento narių rinkimus bus sudaromas iš naujo, išskyrus tuos atvejus, kai rinkimai rengiami parlamento 
nariams patiems nusprendus parlamentą paleisti arba paleidus parlamentą.“

4 „Jei Prezidento manymu, įstatymas arba bet kuri jo nuostata prieštarauja Pagrindiniam įstatymui, <...> jis arba 
ji siunčia įstatymą Konstituciniam Teismui, kad šis ištirtų jo atitiktį Pagrindiniam įstatymui.“
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152 straipsnio 5 dalis, 154 straipsnio 1 dalis ir 353 straipsnio 4 dalis). Prezidento prašymas 
grindžiamas Pagrindinio įstatymo B straipsniu (demokratija ir teisinė valstybė), I straipsniu 
(skyriaus „Laisvė ir atsakomybė“ pirmasis straipsnis), IX straipsniu (žodžio laisvė ir spaudos 
laisvė), XV straipsniu (lygybė ir teisė į nediskriminavimą), XXIII straipsniu (balsavimo teisė), 
jo pereinamojo laikotarpio nuostatų 23 straipsnio 3 dalimi, taip pat remiamasi Europos 
žmogaus teisių konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsniu1 ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktika.

Kalbant konkrečiau, abejotinos nuostatos yra šios:

– 88 straipsnio 1–2 dalyse išdėstytos dvi skirtingos registravimosi tvarkos Vengrijos 
gyventojams ir rinkėjams, gyvenantiems užsienyje. Vengrijoje gyvenantys rinkėjai gali 
užsiregistruoti asmeniškai arba per „gyventojų portalą“, t. y. elektroninėmis priemonėmis, 
kuriomis galima nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę. Prašymas turi būti adresuotas 
kompetentingai vietos valdžios institucijai pagal rinkėjo gyvenamąją vietą. Vengrijoje 
negyvenantys rinkėjai gali užsiregistruoti laišku arba per „gyventojų portalą“. Prezidento 
prašyme nurodoma, kad pareiga pateikti prašymą kompetentingai vietos valdžios institucijai 
yra griežtesnė sąlyga, nei yra numatyta pereinamojo laikotarpio nuostatose, ir gali pažeisti 
proporcingumo principą;
– 92 straipsnyje teigiama, kad Vengrijoje gyvenantiems, bet konkrečiu adresu 
neregistruotiems rinkėjams galioja užsienyje gyvenantiems rinkėjams taikomos sąlygos. 
Prezidento nuomone, ši nuostata yra diskriminacinė;
– 151 straipsnis ir 152 straipsnio 5 dalis yra susiję su rinkimų kampanija. Politinė reklama 
kampanijos metu leidžiama tik valstybinėse žiniasklaidos priemonėse ir turi būti nutraukta iki 
balsavimo likus 48 valandoms. Kino teatruose rodyti politinę reklamą draudžiama. Prezidento 
kreipimesi teigiama, kad ši norma prieštarauja žodžio ir spaudos laisvei; 
– 154 straipsnio 1 dalyje draudžiama paskutines 6 rinkimų kampanijos dienas skelbti su 
rinkimais susijusius nuomonių apklausos rezultatus. Kreipimesi teigiama, kad ši nuostata 
prieštarauja žodžio ir spaudos laisvei;
– 353 straipsnio 4 dalyje yra techninė nuostata dėl naujos procedūros pritaikymo atrodo, kad 
ji prieštarauja pereinamojo laikotarpio nuostatų 23 straipsniui;

Po Vengrijos Prezidento kreipimosi 2013 m. sausio 4 d. Konstitucinis Teismas baigė atitikties 
Konstitucijai nagrinėjimą (sprendimas Nr. 1/2013)2. 

Dėl registracijos reikalavimo Teismas paskelbė, kad Vengrijoje gyvenančių piliečių atveju 
privalomas registracijos reikalavimas be jokios priežasties suvaržo balsavimo teisę ir tai 
prieštarauja Pagrindiniam įstatymui. Ir priešingai, Teismas pripažino, kad registracija tam 
tikrais atvejais yra pagrįsta, nes tam tikroms rinkėjų grupėms palengvina galimybę 

                                               
1 Europos žmogaus teisių konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsnis: „Aukštosios Susitariančiosios Šalys 
įsipareigoja pagrįstais terminais organizuoti laisvus rinkimus, slaptai balsuojant, sudarydamos tokias sąlygas, 
kurios garantuotų žmonių nuomonių išraiškos laisvę renkant įstatymų leidybos institucijas.“

2 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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pasinaudoti balsavimo teise. Į tokias grupes įeina Vengrijos rinkėjai, neturintys gyvenamosios 
vietos Vengrijoje; Vengrijoje gyvenančių tautinių mažumų nariai, norintys balsuoti pagal 
tautinių mažumų sąrašą; ir tie asmenys, kuriems reikia pagalbos norint dalyvauti rinkimuose. 
Teismas toliau pažymėjo, kad jei rinkėjai, kurių balsavimas be išankstinės registracijos 
negalėtų būti užtikrintas, galėtų registruotis tik savo nuolatinėje, o ne įprastinėje 
gyvenamojoje vietoje, jie patirtų neproporcingą balsavimo teisės apribojimą.

Konstitucinis Teismas taip pat nustatė, kad diskriminacinė yra nuostata, nesuteikianti 
galimybės asmeniškai užsiregistruoti Vengrijoje gyvenantiems, bet adreso neturintiems 
rinkėjams.

Dėl rinkimų kampanijos taisyklių Teismas paskelbė, kad nuostatos, kuriomis rinkimų 
kampanijos metu politinę reklamą leidžiama skelbti tik valstybinėse žiniasklaidos priemonėse, 
ir taisyklės, kuriomis draudžiama, likus šešioms dienoms iki rinkimų, skelbti visuomenės 
nuomonės apklausas, neproporcingai riboja žodžio ir spaudos laisvę, todėl prieštarauja 
Pagrindiniam įstatymui.

Taigi, Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Konstitucijos neatitinka šios 2012 m. lapkričio 
26 d. priimto įstatymo dėl rinkimų procedūrų nuostatos: 82 straipsnio 2 dalies, 88 straipsnio 
1 dalies, 92, 106, 151 straipsnių, 152 straipsnio 5 dalies, 154 straipsnio 1 dalies, 
353 straipsnio 4 dalies nuostatos. 

7. Naujausias pasiūlymas dėl ketvirtojo Konstitucijos pakeitimo

2013 m. vasario 8 d. FIDESZ/KDNP koalicija kaip pavienio parlamento nario įstatymo 
projektą1, kurį pasirašė beveik visi koalicijos nariai, pateikė pasiūlymą dėl ketvirtojo 
Konstitucijos pakeitimo.
Pasiūlyme dėl ketvirtojo konstitucinio pakeitimo į Pagrindinio įstatymo tekstą įtraukiamos 
visos pereinamojo laikotarpio nuostatos, išskyrus nuostatą dėl rinkimų registracijos 
reikalavimo, kurią 2012 m. gruodžio 28 d. dėl procedūrinių priežasčių panaikino Vengrijos 
Konstitucinis Teismas (sprendimas Nr. 45/2012). Šios nuostatos – tai: nuostatos dėl buvusios 
komunistų partijos, įskaitant komunistų diktatūros metu padarytų sunkių nusikaltimų senaties 
įstatymo netaikymą (pasiūlymo 3 straipsnis, kuriuo į Pagrindinio įstatymo dalį „Pagrindiniai 
principai“ įtraukiamas naujas U straipsnis – buvusi pereinamojo laikotarpio nuostatų 
Preambulė ir 1–4 straipsniai); parlamento galia parengti oficialiai pripažįstamų bažnyčių 
sąrašą (pasiūlymo 4 straipsnis – buvusi pereinamojo laikotarpio nuostatų 21 straipsnio 
1 dalis); parlamento galia nustatyti išsamias Vengrijoje gyvenančių piliečių teisių taisykles ir 
pilietybės pripažinimo reikalavimus (pasiūlymo 9 straipsnis – buvusi pereinamojo laikotarpio 
nuostatų 21 straipsnio 2 dalis); Nacionalinės teismų administracijos pirmininko įgaliojimai 
byloms nagrinėti skirti ne bendrosios kompetencijos teismus (pasiūlymo 14 straipsnis –
buvusios pereinamojo laikotarpio 11 straipsnio 3–4 dalys); biudžeto ir finansų įstatymų 
teisminės peržiūros apribojimo pratęsimas iki neriboto laikotarpio (pasiūlymo 17 straipsnio 1 
dalis) ir kt.

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
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Be to, šiame pasiūlyme dėl ketvirtojo konstitucinio pakeitimo yra mažiausiai dvi nerimą 
keliančios sąlygos dėl Konstitucinio Teismo. 
Pagal pirmąją nuostatą, Konstitucinis Teismas iš naujo gali svarstyti Pagrindinį įstatymą ir bet 
kuriuos jo pakeitimus tik tikrindamas, ar Pagrindinio įstatymo priėmimas ir paskelbimas 
atitinka jame nustatytus procedūrinius reikalavimus (pasiūlymo 12 straipsnio 4 dalis). Taigi, 
ateityje Teismas negalės persvarstyti jokio konstitucinio pakeitimo esmės, todėl Pagrindinis 
įstatymas galės būti bet kaip keičiamas1. Šią nuostatą papildo pasiūlymo 11 straipsnis, kuriuo 
siekiama suteikti teisę Prezidentui priimtą Pagrindinį įstatymą ir bet kokius jo pakeitimus 
siųsti Konstituciniam Teismui svarstyti, ar jie atitinka (tik) Pagrindiniame įstatyme nustatytus 
procedūrinius reikalavimus dėl jo priėmimo.
Be to, pasiūlyme tokiai peržiūrai nustatomas trumpas laikotarpis, t. y. „ne daugiau kaip 30 
dienų“ (pasiūlymo 12 straipsnio 5 dalis). 
Pagal antrąją nuostatą, aiškinant Pagrindinį įstatymą, negalima atsižvelgti į Konstitucinio 
Teismo nutartis ir susijusius sprendimus, kurie buvo priimti iki įsigaliojant Pagrindiniam 
įstatymui (pasiūlymo 19 straipsnis). Kitaip tariant, aiškinant Pagrindinį įstatymą, nebus 
galima remtis per 20 metų sukaupta konstitucine teisėtyra. Projekte nenurodytas tokio 
draudimo objektas, todėl gali būti, kad jis galios ne tik Konstituciniam Teismui, bet ir 
įprastiems teismams. (Keli Vengrijos teisės sistemos konstituciniai principai yra pagrįsti tik 
Konstitucinio Teismo jurisprudencija. Pavyzdžiui, be įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, 
šalies teisinis pagrindas dėl mirties bausmės netaikymo šalyje yra Konstitucinio Teismo 
sprendimas Nr. 23/1990.) 

Pasiūlyme numatyta ir daugiau Konstitucinio Teismo jurisdikcijos apribojimų: nustatytas 
trumpas laikotarpis („nedelsiant ir ne vėliau kaip per 30 dienų“) apsvarstyti bet kurio 
konkrečioje byloje taikytino teisinio akto atitiktį Pagrindiniam įstatymui, kai to paprašo bylą 
nagrinėjantis teisėjas (pasiūlymo 12 straipsnio 1 dalis).

Be to, gali būti, kad dėl tam tikrų pasiūlymo dėl ketvirtojo konstitucinio pakeitimo nuostatų 
bus apribotos kelios pagrindinės teisės, nors anksčiau Konstitucinis Teismas neatitinkančiais 
Konstitucijos yra paskelbęs šiuos apribojimus:
– negalima naudotis žodžio laisve siekiant įžeisti Vengrijos tautos (ir kitų bendruomenių, 
pvz., etninių, rasinių arba religinių mažumų) orumą (jau paskelbta, kad neatitinka 
Konstitucijos, sprendimais Nr. 30/19922 ir 18/20043) (pasiūlymo 5 straipsnio 2 dalis);

– studentai, kurių studijos Vengrijos universitetuose yra finansiškai remiamos, gali būti 
įstatymiškai įpareigoti tam tikrą laikotarpį po studijų dirbti Vengrijoje (pasiūlymo 
7 straipsnis); pakeitime numatyta, kad tokie apribojimai reglamentuojami tik Vengrijos 
įstatymais (sprendimu Nr. 32/20124 jau paskelbta, kad tai prieštarauja Konstitucijai (dėl 

                                               
1 Nusistovėjusi Konstitucinio Teismo praktika tokia ir buvo, kad jis nagrinėdavo konstitucinius pakeitimus tik 
dėl procedūrinių pagrindų, bet tokia praktika buvo pagrįsta labiau paties Teismo susivaržymu, o ne konstituciniu
draudimu.

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
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formalių pagrindų));

– parlamento įstatymu arba vietos potvarkiu gali būti paskelbta, kad gyventi viešojoje erdvėje 
kaip nuolatinėje buveinėje yra neteisėta (sprendimu Nr. 38/20121 jau paskelbta, kad neatitinka 
Konstitucijos).
Galiausiai pasiūlyme dėl ketvirtojo pakeitimo siūloma į Konstituciją įtraukti įvairių kitų 
nuostatų, pvz.:
– „Parlamento sargybos“ atsiradimą, kuriai vadovautų parlamento Pirmininkas;

– nuostatą, kad valstybinių aukštojo mokslo institucijų finansinio valdymo taisykles nustato 
vyriausybė, kuri pati prižiūri ir jų finansinį valdymą.

Šiuo metu pasiūlymas dėl ketvirtojo Konstitucijos pakeitimo yra svarstomas Vengrijos 
parlamente.

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


