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1. Ievads

Valdošais vairākums 2010. gada vēlēšanās ieguva divas trešdaļas vietu parlamentā. 
Izmantojot šo kvalificēto vairākumu, valdošais vairākums un valdība ir spējusi ātri rosināt 
likumdošanas darbību, lai pārveidotu Ungārijas konstitucionālo un institucionālo sistēmu. 

Šā reformas procesa vispārējā ietekme, kas skar plašu jautājumu loku, tostarp tiesu sistēmas 
darbību, ģimenes aizsardzību, parlamenta vēlēšanas, vārda brīvību, raisa bažas par atbilstību 
demokrātijas un tiesiskuma principiem, kas paredzēti Eiropas tiesību aktos. 

Demokrātija un tiesiskums, kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā un 
minēts LES preambulā, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas preambulā, prasa 
pilnvaru skaidru nošķiršanu neatkarīgu iestāžu starpā. Šo divu principu pamatiezīmes ir šādas: 
i) likumības ievērošana, kas ietver pārredzamu, pārskatatbildīgu un demokrātisku tiesību aktu 
ieviešanas procesu; ii) tiesiska noteiktība; iii) stingra pārstāvības demokrātijas sistēma, kas 
pamatojas uz brīvām vēlēšanām un opozīcijas tiesību ievērošanu; iv) efektīva kontrole pār 
tiesību aktu atbilstību konstitūcijai; v) efektīva, pārredzama, uz līdzdalību balstīta un 
pārskatatbildīga valdība un administrācija; vi) neatkarīgas un objektīvas tiesu iestādes; vii) 
neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi; viii) pamattiesību ievērošana1.

2. Ungārijas jaunās konstitucionālās kārtības pieņemšanas process

Ungārijas parlaments 2011. gada 18. aprīlī pieņēma jaunu konstitūciju kā Ungārijas 
pamatlikumu, kas stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī. 

Jaunās konstitūcijas pieņemšana bija visaptveroša reformas procesa pirmais pasākums, kura 
rezultātā tika izveidota jauna konstitucionāla un institucionāla sistēma. Pēc jaunās 
konstitūcijas pieņemšanas faktiski tika ieviests plašs galveno likumu kopums, kas būtiski 
pārveidoja gandrīz visas iestādes un valdības struktūras (parlamentu, Konstitucionālo tiesu, 
tiesu iestādes, valsts prokuratūras dienestu, datu aizsardzības iestādi, vietējās pašvaldības, 
valsts banku un ģimenes tiesības).

Process līdz Ungārijas jaunās konstitūcijas pieņemšanai ir pirmais elements, kas izraisa 
kritiku. Jaunās konstitūcijas projektu sagatavoja ievēlētie FIDESZ/KDNP pārstāvji (valdošā 
koalīcija), un Ungārijas parlaments ar to tika iepazīstināts 2011. gada 14. martā kā ar 
atsevišķa deputāta likumprojektu. Jauno konstitūciju Ungārijas parlaments pieņēma 
2011. gada 18. aprīlī ar valdošās koalīcijas balsojumu2.

                                               
1 Sīki izstrādātu analīzi par tiesiskuma jēdziena nozīmēm starptautiskā, Eiropas un valstu līmenī skatīt ziņojumā 
par tiesiskumu, ko pieņēma Venēcijas komisija 2011. gada 25.–26. martā. CDL-AD(2011)003rev.

2 Skatīt Darba dokumentu Nr. 2 par pamattiesību situāciju: standarti un prakse Ungārijā (saskaņā ar EP 
2013. gada 16. februāra rezolūciju) — pamatprincipi un pamattiesības un atzinums par Ungārijas jauno 
konstitūciju, ko pieņēmusi Venēcijas komisija 2011. gada 17.–18. jūnijā. CDL-AD(2011)016.
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Lai gan valdības atbalstītajā tiesību aktā paredzēta izvērsta konsultāciju procedūra ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, individuālu deputātu likumprojektiem ir iespējams 
„taisnāks” ceļš. Konkrētāk, noteikumi saskaņā ar 2010. gada Aktu Nr. CXXXI par pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību tiesību aktu sagatavošanā un Dekrētu Nr. 24/2011 (VIII. 9.), ko izdevis 
valsts pārvaldes un tieslietu ministrs par iepriekšēju un ex-post ietekmes novērtējumu, nav 
piemērojami, ja tiesību aktu ierosina kā individuālu vai privātu deputāta likumprojektu. Šī 
procedūra ļāva valdošajai koalīcijai sagatavot un pieņemt jauno konstitūciju īsā laikposmā 
(viens mēnesis: projektu iesniedza 2011. gada 14. martā un pieņēma 2011. gada 18. aprīlī). 
Arī otrais konstitucionālais grozījums tika pieņemts, pamatojoties uz individuāla deputāta 
likumprojektu1. 

Pamatojoties uz individuālu deputātu likumprojektiem, ir ieviesti šādi turpmāk minētie 
galvenie likumi: – 2011. gada Akts Nr. CCIII par parlamenta deputātu ievēlēšanu; –
2011. gada Akts Nr. CCXI par ģimeņu aizsardzību; – 2011. gada Akts Nr. CCVI par ticības 
un reliģijas brīvību un baznīcu statusu; – 2011. gada Akts Nr. CCII par ģerboni un valsts 
karogu, kā arī Ungārijas valsts apbalvojumiem; – 2012. gada Akts Nr. XXXVI par 
parlamentu — galvenā likuma projekts par vēlēšanu procedūru2.

Politisko debašu un sabiedriskās apspriešanas3 norises laiks un līmenis attiecībā uz jauno 
konstitūciju, kā arī galvenajiem likumiem izpelnījās kritiku4. Parlaments 2011. gada pēdējās 
divās nedēļās pieņēma vairākus galvenos likumus (piemēram, aktu par ticības un reliģijas 
brīvību5 un aktu par Ungārijas Valsts banku6), kā arī pieņēma pamatlikuma pārejas 
noteikumus.

                                               
1 Parlamentā 2012. gada 18. septembrī tika iesniegts priekšlikums par pamatlikuma otro grozījumu (T/8404) kā 
individuāla deputāta likumprojekts. Tas attiecas uz prasību veikt reģistrāciju, lai izmantotu tiesības balsot 
parlamenta vēlēšanās. Parlaments to pieņēma 2012. gada 29. oktobrī un publicēja 9. novembrī.

2 T/8405.

3 Valdošās partijas 2011. gada februārī un martā organizēja valsts mēroga apspriešanu par 12 jautājumiem. Sal. 
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

4 Skatīt Venēcijas komisijas atzinumus par trim juridiskajiem jautājumiem, kas radušies Ungārijas jaunās 
konstitūcijas izstrādes procesā, kuri attiecīgi tika pieņemti 2011. gada 25.–26. martā un 2011. gada 17.–18. jūnijā 
(CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). Venēcijas komisija savā atzinumā Nr. 663/2012 par 2011. gada 
Aktu Nr. CLXII par Ungārijas tiesnešu juridisko statusu un atalgojumu un par 2011. gada Aktu Nr. CLXI par 
Ungārijas tiesu organizāciju un administrāciju atzīmē, ka „galvenie likumi tika pieņemti steidzamības kārtā, kurā 
nebija ietverta pienācīga apspriešanās ar opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Tas, ka ļoti īsā laika posmā tika 
pieņemti daudzi tiesību akti, varētu izskaidrot to, kāpēc daži jautājumi galvenajos likumos, kas aplūkoti šajā 
atzinumā, neatbilst Eiropas standartiem”, 9. punkts, CDL-AD(2012)001. 

5 2011. gada Akts Nr. CCVI par ticības un reliģijas brīvību un baznīcu statusu, kas tika iesniegts kā individuāla 
deputāta likumprojekts 2011. gada 21. decembrī un ieviests 2011. gada 31. decembrī.

6 2011. gada Akts Nr. CCVIII par Ungārijas Valsts banku, ko valdība iesniedza 2011. gada 13. decembrī un 
ieviesa 2011. gada 31. decembrī.
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Kā Venēcijas komisija norādīja savā atzinumā par Ungārijas jauno konstitūciju, „(..) jāpauž 
nožēla, ka konstitūcijas izstrādi, tostarp projekta sagatavošanu un jaunās konstitūcijas galīgo 
pieņemšanu, ir ietekmējis pārredzamības trūkums, nepilnības dialogā starp vairākumu un 
opozīciju, nepietiekamas iespējas veidot atbilstīgas publiskas debates un ļoti ierobežots 
laiks”1. Venēcijas komisija turpinājumā uzsver, ka „(..) jaunās konstitūcijas pieņemšana 
2011. gada aprīlī, šķiet, ir (..) tikai visaptverošas un saskaņotas jaunas konstitucionālas 
kārtības ilgstošāka izveides procesa sākums. Tas paredz daudzu tiesību aktu pieņemšanu vai 
grozīšanu, jaunu institucionālu kārtību un citus saistītus pasākumus. Lai panākumi būtu 
pilnīgi, šo procesu pamatā jābūt iespējami visplašākajai Ungārijas sabiedrības vienprātībai”.2

Jaunajā Ungārijas konstitūcijā ir noteikts, ka valdība (nevis individuāli deputāti) iesniedz 
parlamentam likumprojektus, kas nepieciešami pamatlikuma īstenošanai3.

3. Pamatlikuma pārejas noteikumi

Pamatlikuma pārejas noteikumus parlaments pieņēma 2011. gada 30. decembrī4. Tie tika 
publicēti Ungārijas Oficiālajā Vēstnesī nākamajā dienā un stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī 
— tajā pašā dienā, kad stājās spēkā jaunā konstitūcija. Pret pārejas noteikumiem tika vērsta 
spēcīga kritika, apgalvojot, ka tie kaitē tiesiskumam5.

Pārejas noteikumu statuss un to vieta valsts tiesību sistēmā nebija skaidra (nesen ir pieņemti 
pamatlikuma grozījumi). Šajā saistībā pārejas noteikumu noslēguma noteikumos pārejas 

                                               
1 Skatīt Venēcijas komisijas 2011. gada 17.–18. jūnijā pieņemtā atzinuma par Ungārijas jauno konstitūciju 
144. punktu. CDL-AD(2011)016. 

2 Skatīt Venēcijas komisijas 2011. gada 17.–18. jūnijā pieņemtā atzinuma par Ungārijas jauno konstitūciju 
21. punktu. CDL-AD(2011)016. Turpmāk šajā atzinumā Venēcijas komisija atzīmēja, ka „Ungārijas jaunās 
konstitūcijas īpatnība ir tā, ka, lai gan tiek izmantoti iepriekš minētie standarti, šajā konstitūcijā ir ietverti vairāki 
īpaši Eiropas garantiju veidi, kas daļēji ir atrodami nedaudzās Eiropas valstu konstitūcijās. To lielākā daļa ir 
saistīta ar nacionālām tradīcijām un identitāti. Šīs garantijas tiek uzskatītas par svarīgu faktoru Eiropas 
Savienības tiesībās (LES 6. pants), un tās pieņem arī saskaņā ar ECTK. Venēcijas komisija saistībā ar šo uzskata, 
ka, lai gan vairākas no šīm īpašajām garantijām var uzskatīt par valsts konstitucionālās autonomijas sastāvdaļu, 
citas garantijas jāanalizē saistībā ar Eiropas standartiem, bet galvenokārt saistībā ar visu ECTK atbilstīgo tiesas 
praksi (..). Uzdevums dažos gadījumos varētu būt sarežģītāks reizēm neskaidro savstarpējo sakarību dēļ starp 
dažādiem noteikumiem, kā arī tādēļ, ka konstitūcijas teksts bieži atsaucas uz galvenajiem (pamata) likumiem 
attiecībā uz sīki izstrādātu noteikumu definīcijām, kas piemērojamas attiecīgajām lietām (tostarp pamattiesībām, 
institucionāliem risinājumiem, strukturāliem pasākumiem tiesu varas darbības īstenošanai utt.)” 19.–20. punkts.

3 Noslēguma noteikumu 4. punkts: „4. Valdības pienākums ir iesniegt parlamentam visus likumprojektus, kas ir 
nepieciešami pamatlikuma īstenošanai”.

4 Arī T/5005 tika iesniegts kā individuāla deputāta likumprojekts 2011. gada 20. novembrī.

5 Kritiku, ko pauduši Ungārijas zinātnieki, skatīt Amicus Brief Venēcijas komisijai par pamatlikuma pārejas 
noteikumiem un svarīgākajiem galvenajiem likumiem, Bánkuti M et. al. (2012. gada februāris).
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noteikumi ir definēti kā pamatlikuma sastāvdaļa (31. panta 2. punkts)1. Lai skaidrotu pārejas 
noteikumu juridisko statusu, valdība 2012. gada 17. aprīlī iesniedza priekšlikumu pirmajam 
pamatlikuma grozījumam2. Parlaments to pieņēma 2012. gada 4. jūnijā un to publicēja 
18. jūnijā. Pirmā konstitucionālā grozījuma teksts papildina pamatlikuma noslēguma 
noteikumus ar šādu punktu: „Ar šo pamatlikumu saistītie pārejas noteikumi (..) ir 
pamatlikuma sastāvdaļa”3.  Pārejas noteikumos ietilpst vairāki ar pāreju nesaistīti panti, kuru 
nolūks ir papildināt vai grozīt jauno konstitūciju pastāvīgi.

2012. gada 14. martā Ungārijas pamattiesību komisārs (ombuds) pieprasīja Konstitucionālajai 
tiesai pārbaudīt, vai pārejas noteikumi atbilst tiesiskuma prasībām, kas paredzētas 
pamatlikumā4. Pēc konstitucionālās pārskatīšanas 2012. gada 28. decembrī, Konstitucionālā 
tiesa paziņoja savu Lēmumu Nr. 45/2012, ka Ungārijas parlaments ir pārsniedzis savas 
likumdošanas pilnvaras, izdodot šādus pārejas noteikumus, pamatojot to galvenokārt ar to, ka 
tie pēc savas būtības nav pārejas noteikumi5: preambula, 1.–4. pants (noteikumi par bijušo 
komunistisko partiju), 11. panta 3. un 4. punkts (noteikumi par VAT priekšsēdētāja un 
ģenerālprokurora pilnvarām iecelt tādu tiesu, kas nav vispārējās kompetences tiesa, lai lieta 
tiktu izskatīta saprātīgā termiņā), 12. un 13. pants (noteikumi par tiesnešu un prokuroru 
vispārējo pensionēšanās vecumu), 18. pants (noteikums par Budžeta padomes priekšsēdētāja 
iecelšanu), 21. pants (parlamenta pilnvaras noteikt atzītās baznīcas un kritērijus papildu atzīto 
baznīcu atzīšanai), 22. pants (noteikums par konstitucionālās sūdzības nozīmi), 23. panta 
1. punkts un 3.–5. punkts (noteikumi par vietējo pašvaldību vēlēšanām un par vēlētāju 
reģistrēšanu), 27. pants (tiesiskuma pārskatīšanas ierobežojums), 28. panta 3. punkts (par 
kārtību, kā tiek noteikta vietējo pašvaldību rīcībnespēja), 29. pants (par iespēju piemērot 
vispārēju maksājumu, kas sedz soda maksas), 31. panta 2. punkts (noteikums, kas apliecina, 
ka pārejas noteikumi ir pamatlikuma sastāvdaļa), 32. pants (par 25. aprīli kā „pamatlikuma 
dienu”). Tāpēc Ungārijas Konstitucionālā tiesa anulēja minētos pārejas noteikumus.

Turpinājumā Konstitucionālā tiesa precizē, ka, lai gan pamatlikuma noslēguma noteikumu 
3. punktā Ungārijas parlamentam tiek piešķirtas tiesības pieņemt pārejas noteikumus, kas 
attiecas uz pamatlikumu, lai nodrošinātu pāreju no vecā regulējuma uz jauno regulējumu, 
vairāk nekā divas trešdaļas noteikumu neatbilst pārejas noteikumu raksturojumam, jo tajos 
ietverti pastāvīgi un vispārīgi noteikumi.

4. Divu trešdaļu vairākuma prasības institucionalizēšana

                                               
1 Ungārijas pamatlikuma pārejas noteikumu tulkojums angļu valodā ir pieejams Venēcijas komisijas interneta 
vietnē (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)018-e.pdf.

2 T/6817, priekšlikumu iesniedza György Matolcsy, tautsaimniecības ministrs.

3 Neoficiāls tulkojums.

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

5 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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Lai pieņemtu un grozītu galvenos likumus, ir vajadzīgs kvalificētā vairākuma atbalsts, ko 
veido divu trešdaļu balsstiesīgo parlamenta deputātu balsojums. Ungārijas jaunajā konstitūcijā 
ir minēti 26 temati, kas nosakāmi galvenos likumos, tostarp tiesu iestāžu darbība (25. panta 
7. punkts), ģimenes politika (L pants), valstu pilsoņu tiesības (XXIX pants), vispārējo 
nodokļu un pensiju sistēmas pamatnoteikumi (40. pants)1. 

To politikas jomu saraksts, kurās vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums, ir būtisks 
demokrātijas aspekts. Lai gan ir pamats izmantot galvenos likumus pamatprincipu 
definēšanai, piemēram, par valsts institucionālo sistēmu, nav pienācīga pamatojuma to 
izmantošanai tādās politikas jomās, kuras pieņemts regulēt ar vienkāršiem tiesību aktiem, 
piemēram, ģimenes tiesības, sociālā un nodokļu politika2.

Šajā saistībā Venēcijas komisija norādīja, ka „pārāk plaša galveno likumu izmantošana ir 
problemātiska gan attiecībā uz konstitūciju, gan parastiem tiesību aktiem. (..) Demokrātiskas 
sistēmas funkcionalitāte sakņojas tās pastāvīgā spējā mainīties. Jo vairāk politikas jautājumu 
tiek pārcelti ārpus vienkārša vairākuma pilnvarām, jo mazāk nozīmes būs turpmākajām 
vēlēšanām un jo lielāka ir iespēja divu trešdaļu vairākumam nostiprināt savas politiskās 
preferences un valsts tiesību sistēmu. Vēlēšanām (..) nebūtu jēgas, ja likumdevējs nespētu 
grozīt svarīgus likumdošanas aspektus, kurus būtu bijis jāīsteno ar vienkāršu balsu 
vairākumu”3.

Turklāt vairākos līdz šim pieņemtos galvenos likumos definēti ne tikai pamatprincipi, bet arī 
ļoti konkrēti un tehniski noteikumi, piemēram, ļoti sīki izstrādāts regulējums par katru tiesu 
organizācijas un administrācijas aspektu, kā arī par tiesnešu juridisko statusu un atalgojumu4, 
un pat par precīzām vēlēšanas apgabalu robežām5. Šāda prakse saistās ar risku, ka tiek 
ierobežota jauna likumdevēja ietekme pēc vēlēšanām. Nākamā jaunā valdība, kas paļaujas 
tikai uz vienkāršu vairākumu, nespēs grozīt politiku, kas definēta pašreizējās valdības 
galvenajos likumos pat tad, ja tā no elektorāta saņem skaidru mandātu to darīt.

 5. Kontroles un līdzsvara sistēma

                                               
1 Ar pamatlikuma trešo grozījumu (2012. gada 21. decembrī) tiek grozīts P pants: lauksaimniecības zemju un 
mežu iegādes ierobežojumi un nosacījumi, un noteikumi, kas regulē lauksaimnieciskās ražošanas integrēto 
organizāciju, tiek paredzēti galvenajā likumā.

2 Skatīt Venēcijas komisijas 2011. gada 17.–18. jūnijā pieņemtā atzinuma par Ungārijas jauno konstitūciju 
27. punktu. CDL-AD(2011)016.

3 Skatīt Venēcijas komisijas 2011. gada 17.–18. jūnijā pieņemtā atzinuma par Ungārijas jauno konstitūciju 
24. punktu. CDL-AD(2011)016. 

4 Skatīt 19. punktu atzinumā Nr. 663/2012 par 2011. gada Aktu Nr. CLXII par Ungārijas tiesnešu juridisko 
statusu un atalgojumu un 2011. gada Aktu Nr. CLXI par Ungārijas tiesu organizāciju un administrāciju, ko 
Venēcijas komisija pieņēma 2012. gada 16.–17. martā. CDL-AD(2012)001.

5 2011. gada Akts Nr. CCIII par Ungārijas parlamenta deputātu vēlēšanām.
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Kā iepriekš minēts, demokrātija un tiesiskums prasa pilnvaru nošķiršanu, pamatojoties uz 
kontroles un līdzsvara sistēmu. Plašsaziņas līdzekļu brīvība arī ir svarīgs demokrātijas un 
kontroles un līdzsvara sistēmas pareizas darbības elements1. Ungārijas jaunajā konstitūcijā 
ieviestas turpmāk minētās institucionālās izmaiņas, kas potenciāli varētu vājināt šīs sistēmas 
darbību.

5.1. Ierobežota konstitucionāla jurisdikcija

Jaunās konstitūcijas 37. panta 4. punktā ir noteikts ierobežojums pilnvarām pārbaudīt Likuma 
par valsts budžeta konstitucionālo atbilstību un tā īstenošanu, attiecinot tās tikai uz skaidri 
noteiktām jomām („tiesību uz dzīvi un cilvēka cieņu pārkāpums, tiesību uz personas datu 
aizsardzību pārkāpums, domu, pārliecības un ticības brīvības un ar Ungārijas pilsonību 
saistītu tiesību pārkāpums (..)”), kas izslēdz konstitucionālās atbilstības pārbaudi citu 
pamattiesību pārkāpumu gadījumos.

Šajā saistībā Venēcijas komisija atgādināja, ka „pienācīgi plašs kompetenču apjoms ir būtisks, 
lai nodrošinātu, ka tiesa pārrauga sabiedrībai vissvarīgāko principu un nosacījumu 
konstitucionālo atbilstību, tostarp visas konstitūcijā garantētās pamattiesības. Tāpēc tiesas 
kompetences ierobežošana tādējādi, ka tā pārskatītu noteiktus valsts aktus tikai attiecībā uz 
nelielu konstitūcijas daļu, ir pretrunā konstitucionālās likumdošanas nepārprotamam mērķim 
Ungārijas parlamentā „veicināt pamattiesību aizsardzību Ungārijā””2.

Turklāt saskaņā ar pārejas noteikumu 27. pantu3 šis ierobežojums ir spēkā attiecībā uz aktiem, 
kurus izsludināja tad, kad valsts parāda līmenis pārsniedza 50 % no valsts iekšzemes 
kopprodukta. Šajā saistībā Venēcijas komisija pauda šādu kritiku: „Konstitūcijā ir noteikti 
konkrēti kritēriji valsts budžeta pārvaldībai, kā arī stingrs valsts parāda ierobežojums. Tomēr 
pilnīga kontrole pār budžeta un nodokļu likumdošanas konstitucionālo atbilstību ir nevis 
Konstitucionālajai tiesai, bet īpašs pilnvarojums iejaukties šajā darbības jomā ir piešķirts 
jaunajai Budžeta padomei. Atbilstīgi Budžeta padomes „veto tiesībām” minētais 
Konstitucionālās tiesas pilnvaru samazinājums attiecībā uz budžetu, nodokļiem un citiem 
finanšu tiesību aktiem ir atkarīgs no tā, vai valsts parāds pārsniedz 50 % no valsts iekšzemes 
kopprodukta”4. 

                                               
1 Plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājums ir skatīts Darba dokumentā Nr. 3.

2 Skatīt Venēcijas komisijas 2011. gada 17.–18. jūnijā pieņemtā atzinuma par Ungārijas jauno konstitūciju 
99. punktu. CDL-AD(2011)016.

3 Noteikums, ko Ungārijas Konstitucionālā tiesa 2012. gada 28. decembrī anulēja (Lēmums Nr. 45/2012).

4 Skatīt Venēcijas komisijas 2011. gada 17.–18. jūnijā pieņemtā atzinuma par Ungārijas jauno konstitūciju 
98. punktu. CDL-AD(2011)016.
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Konstitucionālās tiesas un tās locekļu neatkarībai jābūt skaidri noteiktai konstitūcijā1, un 
jāņem vērā, vai vispārējie pamatlikuma noteikumi par tiesiskumu un pilnvaru nošķiršanu (B 
un C pants) ir vai nav Konstitucionālās tiesas neatkarībai pietiekamas konstitucionālās
garantijas2. 

5.2. Parlamenta pilnvaru ierobežojums

Parlamenta pilnvaras ir ierobežotas arī budžeta jomā, jo nesen izveidotajai Budžeta padomei, 
kas neietilpst parlamentā, daudzos gadījumos ir veto tiesības, pieņemot valsts budžetu3. Par 
budžeta pieņemšanu parasti ir atbildīgs tikai un vienīgi parlaments, īstenojot politisko 
programmu. Venēcijas komisija atgādināja, ka, ja lēmums ir atkarīgs no citas iestādes, kuras 
demokrātiskā likumība ir ierobežota, tas var negatīvi ietekmēt ar budžeta pieņemšanu saistītu 
lēmumu demokrātisko likumību4.

Turklāt ir vērts atgādināt kritiku, ko pauda Venēcijas komisija, ka ļoti īsais jaunās 
konstitucionālās sistēmas izveides laiks ierobežoja iespējas patiesi iesaistīties debatēs ar 
opozīcijas spēkiem parlamentā5. Šāda prakse var vājināt pārstāvības demokrātijas pareizu 
darbību, kuras pamatā ir opozīcijas tiesību ievērošana.

5.3. Tiesu sistēmas neatkarība: nenovērstie trūkumi

Tiesu sistēmu ir bijusi pakļauta vispārējai reformai, kā noteikts divos galvenos likumos6, kuru 

                                               
1 Ungārijas pamatlikuma 24. panta 1. punktā noteikts, ka „Konstitucionālā tiesa ir augstākā iestāde pamatlikuma 
aizsardzībai”, bez atsauces uz Konstitucionālās tiesas neatkarību. Tajā ietverts kompetenču saraksts, un pēdējais 
punkts attiecas uz galveno likumu „sīki izstrādātiem noteikumiem par Konstitucionālās tiesas pilnvarām, 
organizāciju un darbību”.

2 Piezīmēs par Venēcijas komisijas atzinuma projektu attiecībā uz 2011. gada Aktu Nr. CLI par Ungārijas 
Konstitucionālo tiesu Ungārijas valdība sniedza šādu komentāru: „Konstitucionālās tiesas kā struktūrvienības 
neatkarība ir princips, kas nav tieši minēts pamatlikumā, bet izriet no pamatlikuma vispārējiem principiem, īpaši 
no tiesiskuma un varas pilnvaru nošķiršanas principa [Pamatlikuma B panta 1. punkts un C panta 1. punkts]”. 
CDL(2012)045.

3 Pamatlikuma 44. panta 3. punktā ir teikts, ka „ pirms valsts budžeta pieņemšanas tas ir jāapstiprina Budžeta 
padomei, lai ievērotu 36. panta 4. un 5. punktā noteiktās prasības”. Pamatlikuma 36. panta 4. un 5. punktā ir 
teikts, ka „4. Parlaments nedrīkst pieņemt valsts budžetu, kas ļauj valsts parādam pārsniegt pusi no iekšzemes 
kopprodukta. 5. Ja valsts parāds ir lielāks par pusi no iekšzemes kopprodukta, parlaments drīkst pieņemt tikai 
tādu valsts budžetu, kurā ietverts valsts parāda samazinājums proporcionāli iekšzemes kopproduktam”. 

4 Skatīt Venēcijas komisijas 2011. gada 17.–18. jūnijā pieņemtā atzinuma par Ungārijas jauno konstitūciju 
129. punktu, CDL-AD(2011)016.

5 Skatīt Venēcijas komisijas 2011. gada 17.–18. jūnijā pieņemtā atzinuma par Ungārijas jauno konstitūciju 
144. punktu. CDL-AD(2011)016. 

6 2011. gada Akts Nr. CLXI par Ungārijas tiesu organizāciju un administrāciju un 2011. gada Akts Nr. CLXII 
par Ungārijas tiesnešu juridisko statusu un atalgojumu.
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pirmajā versijā bija skaidra atkāpšanās no tiesu sistēmas neatkarības1. Neatkarība paredz, ka 
tiesu sistēma ir brīva no ārēja spiediena un no citu valdības varas iestāžu, jo īpaši izpildvaras, 
iejaukšanās. Šī prasība ir demokrātiskā pilnvaru nošķiršanas pamatprincipa neatņemama 
sastāvdaļa.

Iepriekš minētos galvenos likumus Ungārijas parlaments grozīja 2012. gada 2. jūlijā2. 
Grozījumos ir ņemta vērā Venēcijas komisijas ieteikumu lielākā daļa, jo īpaši samazinot 
Valsts Augstākās tiesas (VAT) priekšsēdētāja pilnvaras un nododot daļu šo pilnvaru Valsts 
tiesu iestāžu padomei, un pastiprinot VAT priekšsēdētāja pārskatatbildību.

Tomēr joprojām ir spēkā trīs galvenie jautājumi attiecībā uz tiesu iestāžu neatkarību. 

Pirmkārt, konstitūcijā netiek reglamentēti tiesnešu neatkarības aizsardzības galvenie aspekti, 
piemēram, neatceļamība, garantēts pilnvaru termiņš, vadošo iestāžu struktūra un sastāvs, un 
tie — līdzās sīki izstrādātiem noteikumiem par tiesu iestāžu organizāciju un pārvaldi — ir 
noteikti galvenos likumos. Attiecībā uz regulējuma līmeni Venēcijas komisija konstatēja, ka 
„tiesu sistēmas konstitucionālās garantijas, principi un struktūras ir nepietiekami attīstītas”3.

Otrkārt, attiecībā uz lietu pārcelšanas regulējumu iepriekšējie noteikumi ļāva VAT 
priekšsēdētājam piešķirt konkrētu lietu izskatīšanai nevis parastajā tiesā, bet citā tiesā, lai 
nodrošinātu „lietu izskatīšanu saprātīgā termiņā”. Nesen pieņemtie grozījumi ierobežo šīs 
pilnvaras, tādējādi VAT priekšsēdētājam, pārceļot lietas, jāņem vērā principi, ko noteikusi 
VAT, un jānodrošina pamatojums katram šādam lēmumam. Tomēr grozījumos nav noteikti 
ne kritēriji pārceļamo lietu atlasei, ne dots uzdevums VAT pieņemt atlases kritērijus4, ko 
prasa tiesības uz taisnīgu tiesu un likumīgu tiesnesi5. 
                                               
1 Skatīt Darba dokumentu Nr. 1 par pamattiesību situāciju: standarti un prakse Ungārijā (saskaņā ar EP 
2012. gada 16. februāra rezolūciju) — tiesu iestāžu neatkarība.

2 Kā secināja Venēcijas komisija savā atzinumā attiecībā uz galvenajiem aktiem par tiesu sistēmu, kuri tika 
grozīti pēc tam, kad tika pieņemts atzinums CDL-AD(2012)001 par Ungāriju: „2012. gada 2. jūlija grozījumi 
attiecas uz lielāko daļu piezīmju, kas tika minētas Venēcijas komisijas 2012. gada 16. un 17. marta 
atzinumā CDL-AD(2012)001 par 2011. gada Aktu Nr. CLXI par tiesu organizāciju un administrāciju un par 
2011. gada Aktu Nr. CLXII par Ungārijas tiesnešu juridisko statusu un atalgojumu” (CDL-AD(2012)020, 
83. punkts).

3 Skatīt atzinuma 82. punktu par galvenajiem likumiem attiecībā uz tiesu sistēmu, kuri tika grozīti pēc 
atzinuma CDL-AD(2012)001 par Ungāriju, ko Venēcijas komisija pieņēma 2012. gada 12. un 13. oktobrī. CDL-
AD(2012)020.

4 Šajā saistībā Ungārijas komentāros par Venēcijas komisijas atzinuma projektu par grozītajiem galvenajiem 
likumiem par tiesu sistēmu (CDL(2012)072) ir apgalvots, ka „VAT neieguva juridisku mandātu papildus 
principiem lietas izskatīšanas tiesas iecelšanai izstrādāt principus, kas regulē „pārceļamo” lietu atlasi, jo tikai 
tiesas priekšsēdētājs, kas ierosina iecelšanu, var nolemt, vai būtu jāierosina lietas „pārcelšana”, ņemot vērā lietas 
īpašās iezīmes, kā arī attiecīgās tiesas darbinieku noslodzi un veiktspēju”. 

5 Tiesības uz taisnīgu tiesu un likumīgu tiesnesi ir minētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta 
2. punktā, kas paredz, ka „Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu 
neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā. (..)”. Eiropas līmenī tiesības uz taisnīgu tiesu un likumīgu 
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Treškārt, Eiropas Savienības Tiesas lēmums, kas pieņemts 2012. gada 6. novembrī1 un kurā 
atzīts, ka pensionēšanās vecuma samazināšana Ungārijas tiesnešiem no 70 uz 62 gadiem rada 
nepamatotu diskrimināciju vecuma dēļ, ir īstenojams laikus un pareizi. 

Šajā saistībā ir vērts atcerēties, ka Ungārijas Konstitucionālās tiesas sprieduma Nr. 33/2012 
par šā paša noteikuma anulēšanu īstenošana izraisīja tiesisku nenoteiktību. Venēcijas komisija 
ziņoja, ka „VAT priekšsēdētājs aicināja attiecīgos tiesnešus vērsties ar apelāciju darba tiesās, 
lai viņu atlaišana tiktu atcelta. Vairāki tiesneši jau ir uzvarējuši savu lietu izskatīšanā darba 
tiesās, bet VAT priekšsēdētājs šos spriedumus pārsūdzēja, jo viņš nepiekrita to skaidrojumam. 
Vissvarīgāk ir tas, ka pat ar darba tiesu galīgo spriedumu attiecīgie tiesneši netiktu atjaunoti 
viņu iepriekšējā amatā, bet viņiem būs jāveic jauns iecelšanas process un viņi varētu tikt 
nosūtīti uz citām tiesām, nevis to tiesu, kurā viņi darbojās pirms atlaišanas”2.

Juridiskajā strīdā ir iesaistīta arī Strasbūras Tiesa, jo divas tiesnešu grupas no Ungārijas 
2012. gada 20. jūnijā ir iesniegušas divas sūdzības, lai ar tiesas lēmumu noteiktu, ka Ungārijas 
likumdošanā samazinātais tiesnešu pensionēšanās vecums ir Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas pārkāpums3.

Lai pildītu gan Ungārijas Konstitucionālās tiesas lēmumu (Nr. 33/2-12), gan Eiropas 
Savienības Tiesas lēmumu (Lieta C-286/12), Ungārijas valdība 2012. gada 21. decembrī 
iesniedza likumprojektu Nr. T/9598 par likumdošanas grozījumiem attiecībā uz maksimālā 
vecuma ierobežojumiem, kas piemērojami noteiktās tiesu juridiskās attiecībās4. 

Ungārijas parlaments vēl nav apspriedis šo likumprojektu.

Attiecībā uz tiesnešu pensionēšanās vecumu likumprojektā noteikts maksimālais vecuma 
ierobežojums un vecuma pensijas vecuma ierobežojums 65 gadu vecumā, kas tiks piemērots 
10 gadu pārejas perioda beigās. Konkrētāk, likumprojektā paredzēta pakāpeniska maksimālā 
vecuma ierobežojuma samazināšana līdz 2022. gada 31. decembrim, kad vispārējās vecuma 
pensijas vecuma ierobežojums un maksimālā vecuma ierobežojums būs vienāds 65 gadu 
vecumā.

                                                                                                                                                  
tiesnesi ir garantētas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā. Venēcijas komisija savā atzinumā Nr. 683/2012 
par galvenajiem likumiem saistībā ar tiesu iestādēm, kas tika grozīts pēc tam, kad tika pieņemts atzinums CDL-
AD(2012)001 par Ungāriju, secināja, ka „Venēcijas komisijai ir nopietni iebildumi pret lietu pārcelšanas 
sistēmu, jo tā neatbilst likumīga tiesneša principam, kas ir tiesiskuma būtiska sastāvdaļa” (CDL-AD(2012)020, 
74. punkts).

1 Lieta C-286/12, Komisija/Ungārija.

2 Skatīt Venēcijas komisijas atzinuma Nr. 683/2012 76. punktu.

3 45434/12 J.B. un 110 citi, 45438/12 Almásy un 45 citi.

4 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf.
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Attiecībā uz nelikumīgi atlaisto tiesnešu atjaunošanu darbā likumprojektā atbilstīgi 
Konstitucionālās tiesas Lēmumam Nr. 33/2012 noteikts šāds risinājums: atlaistajam tiesnesim 
būs jāiesniedz VAT priekšsēdētājam paziņojums par atjaunošanu darbā, kas nodrošinās, ka 
neizmaksātais atalgojums un citas atlīdzības tiesnesim tiek atmaksātas. Pēc tam tiesnesis tiks 
joprojām nodarbināts „dienesta telpās”, kur viņš vai viņa pildīja amata pienākumus pirms 
atlaišanas. 

Minētajā formulējumā nav konkrēti pateikts, vai tiesnesis tiks atjaunināts tieši tajā pašā amatā 
(ar tiem pašiem pienākumiem un atbildību), kura pienākumus viņš vai viņa pildīja pirms 
atlaišanas.

Likumprojektā skaidri tika izslēgta iespēja, ka tiesnesis tiek atjaunots darbā vadošā tiesas 
amatā. Tomēr nesenā priekšlikumā par grozījumu likumprojektā Nr. T/9598 par likumdošanas 
grozījumiem attiecībā uz maksimālā vecuma ierobežojumiem, kas piemērojami noteiktās tiesu 
juridiskās attiecībās1, ir svītroti juridiskie noteikumi, kuri izslēdz atjaunošanu amatā tiesu 
iestāžu un valsts prokuratūras darbā.

Ja tiesnesis nepieprasa atjaunošanu darbā, VAT priekšsēdētājam jādod rīkojums par vienotas 
atlīdzības likmes izmaksāšanu, kas atbilst tiesneša atalgojumam par 12 mēnešiem.

5.4. Vecāko amatpersonu priekšlaicīga atbrīvošana no amata

Vēl viens jautājums saistībā ar kontroles un līdzsvara sistēmu ir noteiktu iestāžu vadītāju 
atcelšana un aizstāšana pirms viņu amata termiņa oficiālajām beigām. 

Tā kā Augstākā tiesa tika pārveidota par Senātu, kopš 2012. gada 1. janvāra arī Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs tika atcelts no amata, lai gan parlaments 2009. gadā viņu bija ievēlējis uz 
sešiem gadiem2. Tiesu sistēmas neatkarības svarīgs elements ir garantēts amata 
nodrošinājums.

Ar jauno Informācijas brīvības likumu3, kas tika pieņemts 2011. gada jūlijā, tika atcelts datu 
aizsardzības un informācijas brīvības komisāra amats un aizstāts ar jaunizveidoto Valsts datu 
aizsardzības aģentūru. Iepriekšējais komisārs, kas šo amatu bija ieņēmis kopš 2008. gada 
septembra, tika atcelts no amata, sākot no 2012. gada 1. janvāra (divus ar pusi gadus pirms 
viņa kārtējā sešu gada termiņa beigām).

Datu aizsardzības uzraugu neatkarība ir minēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598.

2 Pamatlikuma pārejas noteikumu 11. panta 2. punkts ir šāds: „Augstākās tiesas priekšsēdētāja un Valsts tiesu 
padomes priekšsēdētāja un locekļu mandāti tiek pārtraukti līdz ar pamatlikuma stāšanos spēkā”. 

3 2011. gada Akts Nr. CXII par informatīvu pašnoteikšanos un informācijas brīvību.
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16. pantā un Pamattiesību hartas 8. pantā. Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru1 pret 
Ungāriju, pamatojot, ka amata izpildes termiņam ir jābūt pietiekami ilgam un, ja dalībvalsts ir 
noteikusi šā amata izpildes termiņu, tas ir obligāti jāievēro. Apelācijas pamatojumā Komisija 
atsaucās uz Direktīvu 95/46/EK, kurā noteikts, ka dalībvalstu vienai vai vairākām publiskām 
iestādēm, kam jārīkojas pilnīgi neatkarīgi tām uzticēto funkciju izpildē, ir jābūt atbildīgām par 
to valsts noteikumu piemērošanu, kuros transponēta šī direktīva. Komisijas ieskatā: 
„priekšlaicīgi atbrīvojot no amata par datu aizsardzības uzraudzību atbildīgo amatpersonu, 
tiek aizskarta direktīvā prasītā šīs iestādes neatkarība”2. 

6. Vēlēšanu reforma

Demokrātija ES dalībvalstīs un tātad arī ES prasa, lai valsts vēlēšanu likumi atbilstu 
noteiktam pamatstandartu kopumam. Lielākā daļa šo standartu izriet galvenokārt no 
konstitucionālajiem principiem, kas piemērojami vēlēšanu likumam, jo īpaši no 1948. gada 
Vispārējo cilvēktiesību deklarācijas 21. panta un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas papildu 
protokola 3. panta. Visas ES dalībvalstis, arī Ungārija, pievienojās prakses kodeksam 
vēlēšanu jomā, ko noteikusi Eiropas Padome3. 

Plašā institucionālā un konstitucionālā reforma Ungārijā ietver arī jaunu vēlēšanu likumu, 
proti, 2011. gada Aktu Nr. CCIII par Ungārijas parlamenta deputātu ievēlēšanu4 un jaunu aktu 
par vēlēšanu procedūru.

Ar 2011. gada Aktu Nr. CCIII par Ungārijas parlamenta deputātu ievēlēšanu, kas tika 
pieņemts 2011. gada 23. decembrī un stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī5, ieviesa šādas 
izmaiņas: – vietu skaita būtisks samazinājums parlamentā (no 386 uz 199); – grozīta formula 
vietu piešķiršanai (jaukta proporcionālā un mažoritārā vēlēšanu sistēma ar mažoritārās daļas 
lielāku svaru); – vienas vēlēšanu kārtas ieviešana divu kārtu sistēmas vietā, kura iepriekš tika 
izmantota vietu piešķiršanai saskaņā ar vēlēšanu sistēmas mažoritāro daļu; – vēlēšanu 
apgabalu skaita samazinājums un pievienots pielikums, kurā precīzi noteikts katrs apgabals; –
vēlēšanu tiesību attiecināšana uz tiem Ungārijas pilsoņiem, kas dzīvo ārvalstīs, bet tikai 
attiecībā uz vēlēšanu proporcionālo daļu; – konkrēti noteikumi par mazākumtautību 
pārstāvniecību parlamentā.

                                               
1 Eiropas Komisija/ Ungārija, Lieta C-288/12. Komisija lūdza Eiropas Savienības Tiesu paziņot, ka Ungārija nav 
izpildījusi savas saistības saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti, priekšlaikus atbrīvojot no amata par datu aizsardzību atbildīgo amatpersonu.

2 Eiropas Komisija / Ungārija, Lieta C-288/12, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2012. gada 28. jūlijs, 
C 227/15.

3 Piemērojamo standartu apkopojums ir sniegts Labas prakses kodeksā vēlēšanu jomā, ko izstrādāja Eiropas 
Komisija par demokrātiju caur likuma spēku (Venēcijas komisija) 2002. gadā. CDL(2002)023rev.

4 Venēcijas komisija ir sniegusi oficiālu tulkojumu. Skatīt CDL-REF(2012)003.

5 Skatīt Venēcijas komisijas un EDSO/ODIHR kopīgo atzinumu. CDL-AD(2012)012.
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Likumprojekts par vēlēšanu procedūru tika iesniegts 2012. gada 18. septembrī kā FIDESZ un 
KDNP partijas deputātu individuāla deputāta likumprojekts1. Tā nolūks bija aizstāt pašreizējo 
automātisko visu Ungārijas iedzīvotāju reģistrāciju vēlētāju sarakstā ar brīvprātīgas 
reģistrācijas sistēmu kā nosacījumu personas balsstiesību īstenošanai. 

Tajā pašā dienā, kad likumprojekts par vēlēšanu procedūru tika iesniegts, parlamentā tika 
iesniegts arī priekšlikums par pamatlikuma pārejas noteikumu grozīšanu — kas pēc pirmā 
konstitucionālā grozījuma veidoja pamatlikuma neatņemamu sastāvdaļu — arī kā individuāla 
deputāta likumprojekts2. Parlaments to pieņēma 2012. gada 29. oktobrī un publicēja 
9. novembrī. Ar otro konstitucionālo grozījumu prasība par vēlētāju reģistrāciju tika minēta 
pamatlikumā3. 

Parlamenta priekšsēdētājs likumprojektu par vēlēšanu procedūru parakstīja 2012. gada 
1. decembrī. Tas attiecas gan uz valsts (parlamenta, vietējām un mazākumtautību) vēlēšanām, 
gan Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 

Akts vēl nav izsludināts, jo 2012. gada 6. decembrī valsts prezidents šo likumu nosūtīja 
Konstitucionālajai tiesai konstitucionālai pārskatīšanai atbilstīgi pamatlikuma 6. panta 
4. punktam4. 

Savā petīcijā Ungārijas Republikas prezidents lūdza tiesu pasludināt par nekonstitucionāliem 
vairākus noteikumus šajā likumā par vēlēšanu procedūru, kas paredz procedūras vēlētāju 
reģistrēšanai un politiskām reklāmām kampaņas laikā (88., 92., 151. pants, 152. panta 
5. punkts, 154. panta 1. punkts, 353. panta 4. punkts). Prezidenta ierosinājums pamatots ar 
pamatlikuma B pantu (demokrātija un tiesiskums), I pantu (pirmais pants nodaļā par „brīvību 
un atbildību”), IX pantu (vārda brīvība un preses brīvība), XV pantu (līdztiesība un tiesības 
netikt diskriminētam), XXIII pantu (balsstiesības) un tā pārejas noteikumu 23. panta 
3. punktu, kā arī tajā ir atsauce uz ECTK 1. papildu protokola 3. punktu5 un ECTK tiesu 
                                               
1 T/8405.

2 T/8404.

3 Ar šādiem 3.–5. punktiem tika papildināts 23. pants par pamatlikuma pārejas noteikumiem: „3. Lai īstenotu 
tiesības, kas noteiktas pamatlikuma XXIII pantā, visi vēlētāji pēc personīga lūguma atbilstīgi pamatlikuma 
XXIII panta 1.–3. punktam un 7. punktam tiek minēti reģistrā; tiesības balsot var izmantot pēc ievadīšanas 
reģistrā. Reģistrāciju var pieprasīt a) vēlētāji, kas dzīvo Ungārijā: personīgi vai elektroniski tādā veidā, kas ļauj 
identificēt prasītāja personību; b) vēlētāji, kas nedzīvo Ungārijā: ar vēstuli vai elektroniski tādā veidā, kas ļauj 
identificēt prasītāja personību. 4. Ierakstu reģistrā var pieprasīt līdz piecpadsmitajai dienai pirms vēlēšanām vai 
referenduma. 5. Reģistrs tiek vienmēr veidots no jauna saskaņā ar 3. un 4. punktu pirms vispārējām parlamenta 
deputātu vēlēšanām, izņemot vēlēšanas, kuras notiek parlamenta atlaišanas dēļ pēc paša parlamenta ierosmes vai 
tāpēc, ka tas ticis atlaists”. 

4 „Ja valsts prezidents uzskata, ka likums vai jebkurš noteikums tajā ir pretrunā pamatlikumam (..), viņš vai viņa 
nosūta šo likumu Konstitucionālajai tiesai, lai pārbaudītu tā atbilstību pamatlikumam”.

5 ECTK 1. papildu protokola 3. punkts: „Augstās līgumslēdzējas puses apņemas ik pēc zināma saprātīga laika 
posma organizēt brīvas un aizklātas vēlēšanas apstākļos, kas veicina tautas viedokļa brīvu izpausmi, izvēloties 
likumdevēju varu”.
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praksi.

Precīzākā izklāstā apstrīdētie noteikumi ir šādi:

– 88. panta 1. un 2. punktā noteiktas divas atšķirīgas reģistrācijas procedūras vēlētājiem, kas 
dzīvo Ungārijā, un vēlētājiem, kas dzīvo ārvalstīs. Vēlētāji, kas dzīvo Ungārijā, var 
reģistrēties personīgi vai „pilsoņu” portālā, t. i., elektroniski tādā veidā, kas ļauj identificēt 
prasītāja personību. Pieprasījums jāadresē kompetentajai vietējai iestādei atbilstīgi vēlētāja 
dzīves vietai. Vēlētāji, kas nedzīvo Ungārijā, var reģistrēties ar vēstules starpniecību vai 
„pilsoņu” portālā. Saskaņā ar prezidenta ierosinājumu pienākums iesniegt pieprasījumu 
kompetentajai vietējai iestādei ir stingrāks nosacījums nekā paredzēts pārejas noteikumos, un 
tas varētu būt proporcionalitātes principa pārkāpums.
– 92. pantā noteikts, ka uz tiem vēlētājiem, kas dzīvo Ungārijā, bet kuriem nav adreses, 
attiecināmi noteikumi, kurus piemēro vēlētājiem, kas dzīvo ārvalstīs. Saskaņā ar prezidenta 
ierosinājumu šis noteikums ir diskriminējošs.
– 151. pants un 152. panta 5. punkts ir saistīts ar vēlēšanu kampaņu. Politiska reklāma 
kampaņas laikā būs atļauta vienīgi sabiedrisko plašsaziņas pakalpojumu sniedzējiem un tikai 
līdz 48 stundām pirms vēlēšanām. Kinoteātros nebūs atļaujas rādīt politiskas reklāmas. 
Saskaņā ar ierosinājumu šis noteikums ir pretrunā vārda un preses brīvībai. 
– 154. panta 1. punktā aizliegts publicēt aptauju rezultātus par vēlēšanām kampaņas pēdējās 
6 dienās. Saskaņā ar ierosinājumu šis noteikums ir pretrunā vārda un preses brīvībai.
– 353. panta 4. punktā ietverts tehnisks noteikums par jaunās procedūras piemērojamību, kas 
šķiet esam pretrunā pārejas noteikumu 23. pantam.

Konstitucionālā tiesa pēc Ungārijas Republikas prezidenta petīcijas 2013. gada 4. janvārī 
pabeidza konstitucionālo pārbaudi (Lēmums Nr. 1/2013)1. 

Attiecībā uz reģistrācijas prasību tiesa paziņoja, ka Ungārijā dzīvojošo pilsoņu gadījumā 
obligātā reģistrācija nepamatoti ierobežo tiesības balsot, kas ir pretrunā pamatlikumam. 
Turpretī tiesa atzina, ka noteiktos gadījumos reģistrācija ir attaisnojama, jo tā palīdz 
noteiktām vēlētāju grupām izmantot savas vēlēšanu tiesības. Šīs grupas ir ungāru vēlētāji, 
kuru dzīves vieta neatrodas Ungārijā; tie mazākumtautību pārstāvji, kas dzīvo Ungārijā un 
vēlas balsot pēc mazākumtautību saraksta; tie, kuriem vajadzīga palīdzība, lai piedalītos 
vēlēšanās. Tiesa turklāt norādīja, ka vēlēšanu tiesības tiktu nesamērīgi ierobežotas, ja vēlētāji, 
kuru tiesības vēlēt bez iepriekšējas reģistrēšanās nevar tikt nodrošinātas, varētu reģistrēties 
tikai viņu pastāvīgajā dzīvesvietā, nevis tur, kur viņi parasti dzīvo.

Konstitucionālā tiesa arī uzskatīja, ka ir diskriminējoši liegt iespēju personīgi reģistrēties tiem 
vēlētājiem, kuri dzīvo Ungārijā bez noteiktas adreses.

Attiecībā uz noteikumiem par vēlēšanu kampaņu tiesa paziņoja, ka noteikumi, kas atļauj 
                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law.
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politisko reklāmu publicēšanu tikai sabiedriskiem plašsaziņas dienestiem vēlēšanu kampaņas 
laikā, un noteikumi, kas aizliedz publicēt sabiedriskās domas aptaujas rezultātus sešas dienas 
pirms vēlēšanām, nesamērīgi ierobežo vārda brīvību un preses brīvību un tādējādi ir pretrunā 
pamatlikumam.

Tāpēc tiesa paziņoja, ka Likumā par vēlēšanu procedūru, kuru pieņēma 2012. gada 
26. novembrī, konstitūcijai neatbilstoši ir šādi noteikumi: 82. panta 2. punkts, 88. panta 
1. punkts, 92., 106., 151. pants, 152. panta 5. punkts, 154. panta 1. punkts, 353. panta 
4. punkts. 

7. Jaunākais priekšlikums ceturtajam konstitucionālajam grozījumam

FIDESZ/KDNP koalīcija 2013. gada 8. februārī iesniedza priekšlikumu ceturtajam 
konstitucionālajam grozījumam individuāla deputāta likumprojekta veidā1, ko ir parakstījuši 
gandrīz visi koalīcijas deputāti.
Priekšlikumā par ceturto konstitucionālo grozījumu pamatlikuma tekstā iekļauti visi pārejas 
noteikumi — izņemot noteikumu par vēlētāju reģistrācijas prasību —, kurus Ungārijas 
Konstitucionālā tiesa 2012. gada 28. decembrī anulēja, pamatojoties uz procedūras 
apsvērumiem (Lēmums Nr. 45/2012). Šajos noteikumos ietverti, piemēram, noteikumi par 
bijušo komunistisko partiju, tostarp par statūta nepiemērošanu, kurš paredz ierobežojumus par 
komunistu diktatūrā veiktajiem smagajiem noziegumiem (priekšlikuma 3. pants, kas pievieno 
jaunu U pantu pamatlikuma daļai „Pamatprincipi” — iepriekš preambula un pārejas 
noteikumu 1.–4. pants); parlamenta pilnvaras izveidot oficiāli atzītu baznīcu sarakstu 
(priekšlikuma 4. pants — iepriekš pārejas noteikumu 21. panta 1. punkts); parlamenta 
pilnvaras paredzēt sīki izstrādātus noteikumus par Ungārijā dzīvojošo mazākumtautību 
tiesībām un prasībām par tautības atzīšanu (priekšlikuma 9. pants — iepriekš pārejas 
noteikumu 21. panta 2. punkts); Valsts augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaras lietas 
izskatīšanu nodot citai tiesai, nevis kompetentajai vispārējai tiesai (priekšlikuma 14. pants —
iepriekš pārejas noteikumu 11. panta 3. un 4. punkts); budžeta un finanšu tiesību aktu tiesiskās 
pārskatīšanas ierobežojumu pagarināšana līdz nenoteiktam laika periodam (priekšlikuma 
17. panta 1. punkts) utt.
Turklāt priekšlikums ceturtajam konstitucionālajam grozījumam ietver vismaz divas klauzulas 
par Konstitucionālo tiesu, kas raisa bažas: 
Saskaņā ar pirmo klauzulu Konstitucionālā tiesa var pārskatīt pamatlikumu un jebkuru tā 
grozījumu tikai attiecībā uz atbilstību procedūras prasībām, kas noteiktas pamatlikumā 
saistībā ar tās pieņemšanu un izsludināšanu (priekšlikuma 12. panta 4. punkts). Tādējādi tiesa 
turpmāk nevarēs pārskatīt neviena konstitucionāla grozījuma būtību, un tāpēc pamatlikumā 
varēs veikt jebkādu grozījumam neatkarīgi no tā satura2. Papildinot šo noteikumu, 
priekšlikuma 11. panta mērķis ir pilnvarot valsts prezidentu nosūtīt pieņemto pamatlikumu un 
visus tā grozījumus Konstitucionālajai tiesai, lai pārskatītu (tikai) atbilstību procedūras 
prasībām, kas noteiktas pamatlikumā saistībā ar tā pieņemšanu. 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929.

2 Tiesas tiesu prakse patiešām ir bijusi tāda, ka tā pārskatīja tikai konstitucionālo grozījumu procesuālos 
apsvērumus, taču šādas prakses pamatā drīzāk bija tiesas pašierobežošanās, nevis konstitucionāls aizliegums.
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Turklāt priekšlikumā katrai tādai pārskatīšanai ir noteikts īss termiņš, proti, „ne vairāk kā 
trīsdesmit dienas” (priekšlikuma 12. panta 5. punkts). 

Saskaņā ar otro noteikumu Konstitucionālās tiesas lēmums un attiecīgie pamatojumi, kas 
pieņemti pirms pamatlikuma stāšanās spēkā, nevar tikt ņemti vērā pamatlikuma 
interpretēšanas nolūkā (priekšlikuma 19. pants). Citiem vārdiem sakot, nebūs iespējams ņemt 
vērā konstitucionālās jurisprudences 20 gadu praksi, lai interpretētu pamatlikumu. Projektā 
nav konkretizēts, uz ko attieksies šis aizliegums, tāpēc tas, iespējams, tiks piemērots ne tikai 
Konstitucionālajai tiesai, bet arī parastajām tiesām. (Vairāki Ungārijas tiesību konstitucionālie 
principi pamatojas tikai un vienīgi uz tiesas jurisprudenci. Piemēram, papildus prasībām, kas 
paredzētas starptautiskajās tiesībās, valsts juridiskais pamatojums nāves soda neesamībai ir 
Konstitucionālās tiesas Lēmums 23/1990).
Priekšlikumā Konstitucionālās tiesas jurisdikcijai ir noteikti turpmāki ierobežojumi: – tajā 
noteikts īss termiņš, lai pārskatītu atbilstību pamatlikumam („nekavējoties un ne ilgāk kā 
trīsdesmit dienas”) jebkuram juridiskam regulējumam, kas piemērojams īpašā gadījumā, pēc 
tiesneša pieprasījuma (priekšlikuma 12. panta 1. punkts). 
Turklāt priekšlikumā ceturtajam konstitucionālajam grozījumam dažos noteikumos iespējami 
ir sašaurinātas vairākas pamattiesības, neskatoties uz to, ka Konstitucionālā tiesa iepriekš bija 
paziņojusi, ka šādi ierobežojumi ir pretrunā konstitūcijai:

– vārda brīvību nedrīkst izmantot ar mērķi aizskart Ungārijas nācijas (un citu kopienu, 
piemēram, etnisku, rasu vai reliģisku minoritāšu) cieņu, (jau deklarēts kā nekonstitucionāls 
Lēmumā 30/19921 un Lēmumā 18/20042) (priekšlikuma 5. panta 2. punkts);
– studentiem, kuru studijas Ungārijas universitātēs ir subsidētas, likumā ir paredzēts 
pienākums strādāt Ungārijā noteiktu laikposmu pēc studijām (priekšlikuma 7. pants); 
grozījumā noteikts, ka šādu ierobežojumu regulē vienīgi Ungārijas tiesības (jau ir atzīts par 
nekonstitucionālu (pēc formāliem apsvērumiem) Lēmumā 32/20123);
– ar parlamenta aktu vai vietēju rīkojumu var atzīt par nelikumīgu atrašanos sabiedriskā telpā 
kā pastāvīgā uzturēšanās vietā (jau ir atzīts par nekonstitucionālu Lēmumā 38/20124).
Visbeidzot, priekšlikumā ceturtajam konstitucionālajam grozījumam ierosināts iekļaut 
konstitūcijā dažādus citus noteikumus, piemēram:
– „parlamenta sardzes” atrašanās parlamenta priekšsēdētāja pārziņā;

– augstākās izglītības publisko iestāžu finanšu pārvaldības noteikumus nosaka valdība, kas arī 
pārrauga to finanšu pārvaldību.

Par ceturtā konstitucionālā grozījuma priekšlikumu Ungārijas parlamentā pašlaik notiek 
debates.

                                               
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.
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