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I. Въведение
Настоящият работен документ представя преглед на Конституцията на Унгария, приета 
на 18 април 2011 г. и влязла в сила на 1 януари 2012 г. Част от нейните разпоредби са 
разгледани на фона на основните ценности, споделяни от държавите — членки на ЕС и 
Съвета на Европа, както и спрямо принципите на правото, залегнали в Договорите на 
ЕС, Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), Европейската 
конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и съответната съдебна практика на 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и Съда на Европейския съюз (СЕС). 
Взети са предвид Становището относно новата Конституция на Унгария, прието от 
Венецианската комисия на 17—18 юни 2011 г.1 и позицията на правителството на 
Унгария по този въпрос, представена на 6 юли 2011 г.2

II. Общи европейски ценности
Общите европейски ценности могат да бъдат определени като споделени възгледи за 
демокрацията, основни принципи на правото, като правовата държава, и основни права, 
върху които се основава процесът на европейската интеграция. Основни елементи на 
тези общи възгледи са представени в международните споразумения, Договорите на 
ЕС, както и в съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС.
Въпреки че първоначалните Договори не съдържат изрични разпоредби относно основните 
права, СЕС, посредством съдебната си практика, утвърждава на един ранен етап 
съществуването на определен набор от общи принципи и ценности, които представляват 
неразделна част от общия правов ред. В началото на 70-те години СЕС поддържа 
становището, че основните права са неразделна част от общите принципи на правото, чието 
спазване той гарантира. Той основава съществуването им на общите конституционни 
традиции на държавите членки (Internationale Handelsgesellschaft3) и международните 
договори, за които са съдействали или които са подписани от всички държави членки 
(Nold4), включително ЕКПЧ. В резултат на това общите принципи на ЕС не са просто 
политически ангажименти, а представляват правни параметри за оценка на правовия ред в 
ЕС и на националните правни системи.

През 70-те и 80-те години на основните принципи на демокрацията, правовата държава 
и зачитането на правата на човека се позовава не само съдебната практика, но и 
институциите. В декларацията си от Копенхаген относно демокрацията Европейският 
съвет заявява, че зачитането на правата на човека и демокрацията представляват 
„съществени елементи от членството в Европейските общности“5. От влизането в сила 
на Договора от Маастрихт насам общите правни принципи на „свободата, 
демокрацията и зачитането правата на човека и основните свободи, както и принципът 
на правовата държава“ са залегнали в Договорите6. Приемането на Хартата през 2000 г. 
допълнително допринесе за извеждане на преден план на общите европейски ценности. 
Договорът от Лисабон даде на Хартата същата правна сила, каквато имат и Договорите 
(член 6, параграф 1 от ДЕС).

                                               
1 Становище № 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Дело 11/70 [1970] ECR 1161.
4 Дело 4/73 [1974] ECR 491.
5 Декларация на Европейския съвет относно демокрацията, Копенхаген, 8 април 1978 г., Бюлетин на ЕС 
№ 3 от 1978 г.
6 Тогава член E от Договора за Европейски съюз.
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След влизането в сила на Договора от Лисабон, член 2 от ДЕС, в който са залегнали 
критериите от Копенхаген, постановява, че „Съюзът се основава на ценностите на 
зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, правовата държава, 
както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които 
принадлежат към малцинства“. По-нататък се допълва, че „тези ценности са общи за 
държавите членки“. Член 6, параграф 3 от ДЕС също консолидира споменатата по-горе 
съдебна практика, като постановява, че „Основните права, както са гарантирани от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и както 
произтичат от общите конституционни традиции на държавите членки, са част от 
правото на Съюза в качеството им на общи принципи“.

Съблюдаването на тези основни ценности, които създават стандарти в областта на 
правото, се прилага както по отношение на трансгранични, така и спрямо изцяло 
вътрешни за съответната държава ситуации, което означава, че те се спазват при всеки 
случай на упражняване на публична власт в правното пространство на ЕС.1 Зачитането 
на ключовите основни права се съблюдава независимо от ограничението на член 51, 
параграф 1 на Хартата на ЕС за случаите, в които се прилага правото на Съюза, като 
член 2 от ДЕС не се подчинява на ограничението, предвидено в член 51, параграф 1 от 
Хартата.2 Тази обосновка се потвърждава от позоваването от страна на СЕС на 
„действителното упражняване на същността на правата, които се свързват със 
статута на гражданин на ЕС“ дори и в случаи, които са изцяло в сферата на 
вътрешното право.3 Това потвърждава и схващането за т. нар. „ статут на европейско 
гражданство“, посочен преди две десетилетия от генералния адвокат Jacobs по казуса 
Konstantinidis.4

Тези общи ценности вървят ръка за ръка с ангажимента на ЕС по отношение на 
многообразието, което намира израз в задължението на Съюза да зачита „равенството 
на държавите членки пред Договорите, както и националната им идентичност“, 
както е посочено в член 4, параграф 2 от ДЕС. В рамките на Договорите зачитането на 
„националната идентичност“ и на „различните правни системи и традиции на 
държавите членки“5 е неразривно свързано с принципите на „лоялното 
сътрудничество“6, „взаимното признаване“7 и следователно взаимното доверие. Това 
означава, че е необходимо да се установи подходящо равновесие между зачитането на 
националната идентичност и изискванията на членството в ЕС, включително 
зачитането на общите основни ценности, залегнали в Договорите, Хартата, ЕКПЧ и 
съответната съдебна практика на СЕС и ЕСПЧ. Това разбиране представлява 
неотменимо условие за осигуряване на ефективно взаимно признаване и трансгранично 
сътрудничество между националните органи, основано на взаимно доверие по 
отношение на зачитането на еднакви основни ценности и създаването по тази начин на 
реално и действащо европейско пространство на правосъдие. Върховното съществуване 
и значение на общите европейски ценности се потвърждава допълнително от 
                                               
1 Вж. също A. von Bogdandy и др., Reverse solange — Protecting the essence of fundamental rights against EU 
Member States, Common Market Law Review 49, 2012 г., стр. 489—519.
2 Където СЕС тълкува прилагането на правото на ЕС в широк смисъл — вж. например дело C-260/89, 
ERT.
3 Вж. по този въпрос дело C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Дело C-168/91.
5 Вж. член 67 от ДФЕС.
6 Член 4, параграф 3 от ДЕС.
7 Член 81 и член 82 от ДФEС.
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специалната процедура, която осигурява политически мониторинг върху зачитането на 
тези основни ценности, както е посочено в член 7 от ДЕС.

Следователно всяка държава — членка на ЕС при изготвяне на националната си 
конституция е обвързана с няколко реда стандарти: 1) международни стандарти, които 
произтичат от членството в международната общност (разпоредби на Хартата на ООН); 
2) стандарти във връзка с членството в Съвета на Европа (спазване на изискванията на 
ЕКПЧ и по-специално на забраната на смъртното наказание съгласно Протоколи 6 и 13 
към ЕКПЧ); 3) стандарти, произтичащи от статута на държава — членка на ЕС, която 
спазва Хартата на ЕС при прилагане на правото на ЕС и която като цяло зачита 
комплекса от основни ценности, както е посочено в член 2  от ДЕС, при упражняването 
на правна власт, независимо от трансграничния характер на даден случай или от това, 
дали се прилага правото на ЕС.

III. Равнище на регулиране на основните принципи и институционално 
устройство
На 1 януари 2012 г. влезе в сила нова Конституция, която представлява основния закон 
на Унгария. Проектът на Конституцията беше подготвен от избрани представители на 
FIDESZ/KDNP и представен на Унгарския парламент на 14 март 2011 г. Унгарският 
парламент го прие месец по-късно, на 18 април 2011 г .  Както бе посочено от 
Венецианската комисия1, изготвянето, обсъждането и приемането на новата 
Конституция са повлияни от кратките срокове и ограничените възможности за реален 
диалог между всички политически сили и гражданското общество. Като се има 
предвид, че всяка конституция урежда един общоприет правен и институционален 
обществен ред, процесът на подготовка и приемане на Конституцията в Унгария 
предизвика загриженост във връзка с липсата на прозрачност, откритост и широко 
участие.2

Освен това новата Конституция установява обща рамка за основните области, като се 
изразява общо и оставя разрешаването на повечето съществени въпроси на основните 
закони. В тази връзка Унгарската конституция съдържа повече от 50 препратки към 
основни закони, които регулират важни обществени и институционално-устройствени 
въпроси, като съдебната система (член 25, параграф 7), семейната политика (член L), 
правата на отделните националности (член XXIX §3), определянето на министерствата 
и на останалите органи на публичната администрация (член 17 §4) и др. За приемане и 
изменение на основните закони е необходима подкрепата на квалифицирано 
мнозинство от две трети от членовете на парламента. 

Използването на основни закони при уреждането на основните принципи повдига 
въпроси от правен характер поради две основни причини. На първо място, при липсата 
на ясна формулировка в Конституцията, тези закони трябва да се подготвят с 
изключително внимание, за да бъдат запазени основни гаранции (напр. независимостта 
на съдебната власт). На второ място, широката употреба на основни закони може да 
ограничи евентуалното влияние на един нов законодател след проведени избори3.  Във 

                                               
1 CDL-AD(2011)001, Становище на Венецианската комисия относно три правни въпроса, възникнали в 
процеса на изготвяне на проекта на новата Конституция на Унгария, 28 март 2011 г., параграфи 16—19.
2 Вж. по този въпрос CDL-AD(2011)016, Становище на Венецианската комисия относно новата 
Конституция на Унгария, 20 юни 2011 г., параграф 11.
3 Вж. Становище на Венецианската комисия, параграф 24. 
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връзка с това член 3 на Протокол 1 към ЕКПЧ пояснява, че изборите следва да 
гарантират „изразяване на мнението на народа при избиране на законодателното 
тяло“. От това следва, че парламентите трябва да са в състояние да реагират гъвкаво на 
новите обществени предизвикателства. Поради това Венецианската комисия отправи 
препоръка за ограничаване на приложното поле на основните закони до областите, за 
които съществуват сериозни основания да се изисква мнозинство от две трети.1

IV. Основни права и свободи
Глава „Свобода и отговорност“ (членове I—XXXI) от Конституцията урежда основните 
права и свободи. Първото изречение от член I § 3 гласи: „3) Правилата относно 
основните права и задължения се определят със специални закони“. Не са 
предоставени насоки във връзка с приложното поле и съдържанието на тези специални 
закони. Неяснотата на разпоредбите на Конституцията относно определени основни 
права и препращането към специални закони повдигат въпроси за равнището на защита 
на основните права, както и за съответствието с международните актове за правата на 
човека.
Тези забележки се отнасят например за конституционната разпоредба относно 
свободата на печата2, която не е формулирана като право на личността, а като 
задължение на държавата.3 Освен това уреждането на подробни правила за свободата 
на печата и надзора върху нея изрично е предоставено на основен закон, без да се дават 
насоки относно целите, съдържанието и границите на такъв закон4. Венецианската
комисия препоръчва уточнение, че конституционните гаранции съдържат 
индивидуални права5.

Съществува загриженост и относно равнището на закрила на националните и 
етническите малцинства, уредена в член XXIX от Конституцията, в който не се посочва 
изрично задължение от страна на държавата6, както и относно допускането на 

                                               
1Становище на Венецианската комисия, параграф 27. Вж. също CDL (2011)058, Позиция на 
правителството на Унгария относно становището за новата Конституция на Унгария, стp. 2: „Въпреки че 
е вярно, че новата Конституция съдържа 50 препратки към основни закони, действителният брой на 
въпросите, които ще се регулират посредством основни закони (приети с мнозинство от две трети), в 
новата Конституция е намален от 28 на 26. Вследствие на това приложното поле на основните закони 
е стеснено.“
2 Вж. член 10 от ЕКПЧ и член 11 от Хартата на основните права на ЕС.
3 Член IX от Конституцията. „1) Всеки има право да изразява мнението си. 2) Унгария признава и 
защитава свободата и плурализма на печата и осигурява условията за свободно разпространение на 
информацията, необходима за формирането на демократично обществено мнение. 3) Подробните 
правила за свободата на печата и за органа, осъществяващ надзор над медийните услуги, печатните 
издания и информационно-съобщителния пазар, се уреждат с основен закон.“
4 Вж. Позиция на правителството на Унгария, стp. 6: „Конституцията — в своя член IX — постановява, 
че всеки има право да изразява мнението си. Тази формулировка на свободата на изразяване на мнение 
напълно съответства на съответния член от ЕКПЧ (член X). Същевременно член IX вменява на 
държавата задължението за признаване и защита на свободата и плурализма на печата и за 
осигуряване на условия за свободно разпространение на информацията, необходима за формирането на 
демократично обществено мнение...В ЕКПЧ също липсва изрична формулировка за правото на индивида 
на свобода на печата — то трябва да се изведе от индивидуалното право на свобода на изразяване на 
мнение.“
5 Вж. Становище на Венецианската комисия, параграф 74.
6 Вж. Становище на Венецианската комисия, параграф 82. Вж. също Позиция на правителството на 
Унгария, стp. 7: „Прочитът на член XXIX във връзка със съответните разпоредби от преамбюла, 
съдържа общ ангажимент от страна на държавата за защита на националностите в нея. В 
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доживотен затвор без право на помилване за тежки умишлени престъпления1 (член IV) 
и относно липсата на изрично упоменаване в Конституцията на премахването на 
смъртното наказание2. Забраната на смъртното наказание е изрично установена както в 
Хартата на основните права на ЕС, така и в Протоколи 6 и 13 към ЕКПЧ.

Както подчертава Венецианската комисия, „конституциите съдържат разпоредби, 
които уреждат въпроси от най-съществено значение за функционирането на 
държавата и за защитата на основните индивидуални права. Следователно е от 
основно значение най-важните гаранции, свързани с тях, да бъдат определени в 
текста на Конституцията, а не да се уреждат с разпоредби от по-нисък ранг.“3. Във 
връзка с това е изключително важно тълкуването на конституционните разпоредби 
относно основните права и свободи да се извършва в съответствие със задължителните 
европейски стандарти, по-специално ЕКПЧ, Хартата и съответната съдебна практика. 

V. Разделение на властите
Съществуването на демократична институционална рамка, основана на принципа на 
разделение и взаимен контрол и равновесие на властите, представлява съществено 
условие за осигуряване на взаимно доверие в рамките на ЕС и за прилагане на 
взаимното признаване като основен принцип на съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни и наказателноправни въпроси (членове 81 и 82 от ДФЕС). 
Следователно разпоредбите на Унгарската конституция, които ограничават 
                                                                                                                                                  
преамбюла се заявява, че националностите, които съжителстват съвместно, представляват част от 
унгарската политическа общност и са съставни елементи на държавата и че членовете на унгарската 
нация поемат задължението да закрилят и защитават езика и културата на националностите,
населяващи Унгария... Определянето на подробните правила за правата на националностите, живеещи 
в Унгария, както и на правилата относно изборите на местните и националните им органи на 
самоуправление, е предоставено на основен закон.“ Вж. също Становище на Венецианската комисия 
671/2012 относно Закона за правата на националностите, параграфи 13—20.
1 Съгласно Становището на Венецианската комисия, параграф 69: „Член IV от новата Унгарска 
конституция не съответства на европейските стандарти в областта на правата на човека, ако се 
тълкува като изключващ възможността за намаляване де факто и де юре на доживотната присъда.“
Вж. Позиция на правителството на Унгария, стp. 6: „Що се отнася до доживотното лишаване от 
свобода без право на помилване, то бе въведено в Конституцията по силата на ясно изявената воля на 
унгарските избиратели, изразена по време на националното обсъждане на новата Конституция. 
Конституцията съдържа единствено строго ограничение по отношение на неговата употреба: такова 
тежко наказание може да се налага само за извършване на тежки умишлени престъпления. 
Президентът може да помилва всяко осъдено лице.“ Въпреки че налагането на присъда за доживотен 
затвор на навършил пълнолетие закононарушител само по себе си не е забранено от член 3 или 
несъвместимо с него, ЕСПЧ отсъжда, че налагането на доживотна присъда, която не подлежи на 
намаляване, на пълнолетно лице би могло да бъде спорно съгласно член 3 (вж., наред с другото, Nivette v. 
France, № 44190/98, ЕСПЧ 2001-VII, Stanford v. the United Kingdom, № 73299/01, 12 декември 2002 г.; и 
Kafkaris v. Cyprus, № 21906/04, 12 февруари 2008 г.).
2 Независимо че Унгария е ратифицирала както Протокол 6, така и Протокол 13 към ЕКПЧ. Вж. 
Становище на Венецианската комисия, 20, параграф 68. Вж. също Позиция на правителството на 
Унгария, стp. 6: „Въпреки че Конституцията не съдържа изрично упоменаване на премахването на 
смъртното наказание, през 1990 г. Конституционният съд обяви... тази форма на наказание за 
противоконституционна... Липсва законово изискване за изрично постановяване на премахването на 
смъртното наказание в Конституцията, тъй като не съществува конституционен начин за въвеждане 
на смъртното наказание в унгарската правна система.“ Що се отнася до значението на премахването 
на смъртното наказание, вж. също Препоръка 1760 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 
2006 г. и Резолюция 1560, съгласно които ясното посочване на национално ниво на премахването на 
смъртното наказание представлява важна част от борбата срещу неговата употреба.
3 Вж. Становище на Венецианската комисия, параграф 148.
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правомощията на парламента и на конституционния съд в определени сфери, са повод 
за загриженост, тъй като биха могли да се отразят неблагоприятно върху взаимното 
доверие. 
Ограничение на правомощията на парламента е въведено в областта на бюджетните 
въпроси, тъй като новосъздаденият непарламентарен Бюджетен съвет очевидно 
разполага с право на вето върху държавния бюджет.1 Приемането на бюджета 
обикновено е основно правомощие и изключително право на парламента и дава 
възможност за изпълнение на политическата програма. Както припомня Венецианската 
комисия, вземането на такова решение в зависимост от друг орган с ограничена 
демократична легитимност би могло да се отрази отрицателно на демократичната 
легитимност на свързаните с бюджета решения.2 Съгласно член 23 от Конституцията 
парламентът може да учредява независими регулаторни органи за изпълнение на 
определени задължения и правомощия в сферата на изпълнителната власт посредством 
основен закон, като това би могло да доведе до намаляване на властта на парламента, 
както изтъква Венецианската комисия3. 
Едновременно с това Венецианската комисия подчертава няколко проблема във връзка 
с двата основни закона за съдебната власт4 по отношение на широките функции на 
ръководителя на съдебната администрация (председателя на НСО) и 
взаимоотношенията му с националния Съдебен съвет, както и по отношение на 
изпитателните срокове и преместването на съдиите и разпределянето на делата.5 Те са 
пряко свързани с важния въпрос за независимостта и безпристрастността на съдебната 
власт. Унгарският парламент въведе няколко промени с цел разрешаване на тези 
проблеми, макар че очевидно изпитателният срок все още може да е с продължителност 
6 години.6 Същевременно Венецианската комисия изрази загриженост относно 
прекомерния обхват на прокурорските правомощия, като задължението на 
предприятията за предоставяне на документи при поискване от страна на прокурора, за 
предоставяне на достъп до частни помещения, прекомерните контролни функции в 
административното производство, липсата на Съвет на прокуратурата и др.7

Що се отнася до конституционния съд, член 37, параграф 4 от новата Конституция 
ограничава правомощията за разглеждане на конституционосъобразността на законите 
                                               
1 Член 44, параграф 3 от Конституцията: „Приемането на Закона за държавния бюджет се извършва след 
предварително одобрение от страна на Бюджетния съвет с цел спазване на изискванията на член 36, 
параграфи 4—5.“
2 Вж. Становище на Венецианската комисия, параграф 129.
3 Вж. Становище на Венецианската комисия, параграф 90. Вж. също Позиция на правителството на 
Унгария, стp. 8: „Тези независими органи трябва да се отчитат пред парламента ежегодно и в 
резултат на това дейността им, т.е. упражняването на делегирани правомощия, подлежи на 
съответен контрол от страна на законодателната власт. В допълнение член 23 изрично постановява, 
че актовете, издадени от ръководителите на независими регулаторни органи, не могат да 
противоречат на правни норми от по-висок ранг, включително актовете на парламента.“
4 Закон CLXI от 2011 г. и Закон CLXII от 2011 г. заедно с приетото изменение (Предложение № T/6393).
5 Вж. Становище 663/2012 относно съдебната власт, както и отговора на унгарското правителство и 
неотдавнашните законодателни промени.
6 Вж. комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Работен документ 1 относно 
състоянието на основните права: стандарти и практики в Унгария (във връзка с Резолюция на EП от 
16 февруари 2012 г.) — Независимост на съдебната власт, 26 юни 2012 г., стp. 3, включително 
коментарите, изпратени от правителството на Унгария. 
7 Вж. Становище 668/2012 относно прокуратурата, както и относно забележките на унгарското 
правителство във връзка с проектостановището.
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за държавния бюджет и прилагането им в изрично изброените области („посегателства 
срещу правото на живот и човешкото достойнство, правото на защита на личните 
данни, свободата на мисълта, съвестта и религията и правата, свързани с 
унгарското гражданство[...]“), като по този начин оставя без санкция нарушения на 
други основни права. Както Венецианската комисия настоятелно препоръчва, съдът 
трябва да е оправомощен да извършва преценка на съответствието на всички закони с 
правата на човека, гарантирани на конституционно равнище, и по-специално с правото 
за неупражняване на дискриминация (член 14 от ЕКПЧ; член 21 от Хартата) и правото, 
свързано със забрана на неправомерното лишаване от имущество (член 1 от Протокол 1 
към ЕКПЧ; член 17 от Хартата).1 Освен това Конституцията задължава 
конституционния съд да съблюдава „принципа на балансирано, прозрачно и устойчиво 
бюджетно управление“.2 Това очевидно дава приоритет на управлението на бюджета в 
преценката на интереса при дела за потенциални нарушения на основните права. 
Венецианската комисия заявява, че независимо че финансовите съображения могат да 
се вземат под внимание при тълкуването и прилагането на нормите, те не могат да се 
ползват с предимство пред конституционните гаранции.3

Повдигнатите по-горе въпроси, засягащи няколко области, като намалените 
правомощия на конституционния съд в сферата на данъчното законодателство, 
ограничаването на парламентарните правомощия във връзка с бюджетните въпроси, 
заедно с водещата роля на Бюджетния съвет в тази сфера4, разпоредбите относно 
съдебната власт и прокуратурата, будят загриженост във връзка с възможността да 
повлияят отрицателно върху правилното функциониране на системата за контрол и 
балансиране на властите в една демократична държава.

                                               
1 Становище на Венецианската комисия, параграф 127.
2 Член N § 3.
3 Вж. Становище на Венецианската комисия, параграф 51. Вж. също Позиция на правителството на 
Унгария, стp. 4: „Разпоредбата на новата Конституция, която гласи, че „при изпълнение на 
задълженията си Конституционният съд, съдилищата и органите на местно самоуправление са 
длъжни да съблюдават принципа на балансирано, прозрачно и устойчиво бюджетно управление“, е 
стриктно приложима спрямо административното им управление като публични институции и не 
може да се разбира като принцип на тълкуване, който да се прилага в контекста на изпълнение на 
преките им задачи (в случая на Конституционния съд: в контекста на задачата за конституционен 
контрол).“
4 Позиция на правителството на Унгария, стp. 9: „Правомощията, процедурите, организацията и 
дейността на Конституционния съд се уреждат подробно с основен закон, който внася допълнителна 
яснота по въпросите, повдигнати от Венецианската комисия. Въвеждането на изискване за 
мнозинство от две трети за приемането на закони, с които се уреждат въпроси като социалната и 
данъчната политика, както и учредяването на Бюджетен съвет, е израз на твърда амбиция за 
стабилизиране на публичните финанси. Стабилните публични финанси и предвидимостта на 
данъчната система и системата за социална сигурност представляват крайъгълен камък за една 
съвременна стабилна национална икономика."


