
DT\906320DA.doc PE492.609v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

6.9.2012

ARBEJDSDOKUMENT 2
om situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og 
praksis i Ungarn (jf. Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012) –
grundlæggende principper og grundlæggende rettigheder

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Rui Tavares
        Juan Fernando López Aguilar (medforfatter)



PE492.609v01-00 2/7 DT\906320DA.doc

DA

I. Indledning
I dette arbejdsdokument gennemgås den ungarske forfatning, der vedtoges den 18. april 2011, 
og som trådte i kraft den 1. januar 2012. En række af forfatningens bestemmelser er i strid 
med de grundlæggende værdier, som EU's medlemsstater og Europarådet har til fælles. 
Forfatningen er ligeledes i strid med de retlige principper, der er nedfældet i EU-traktaterne, 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) og den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK), og som følger af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols og EU-Domstolens retspraksis. Venedigkommissionens 
udtalelse om den nye forfatning i Ungarn af 17.-18. juni 20111 og den ungarske regerings 
holdning dertil af 6. juli 20112 tages i betragtning.

II. Fælles europæiske værdier
De fælles europæiske værdier kan defineres som en fælles forståelse af demokrati, 
grundlæggende retsprincipper, herunder retsstaten, og de grundlæggende rettigheder, som 
hele den europæiske integration bygger på. Internationale aftaler, EU-traktaterne og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols og EU-Domstolens retspraksis udgør centrale 
elementer i forbindelse med den fælles forståelse.

Selv om de første traktater ikke eksplicit omfatter grundlæggende rettigheder, har EU-
Domstolens retspraksis tidligt bekræftet eksistensen af generelle principper og værdier som en 
integreret del af det fælles retsgrundlag. I begyndelsen af 1970'erne fastslog Domstolen, at 
grundlæggende rettigheder hører til de almindelige retsgrundsætninger, som Domstolen skal 
beskytte. Domstolen baserede sin udtalelse på medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige 
traditioner (Internationale Handelsgesellschaft3) og internationale aftaler, som 
medlemsstaterne har været med til at udarbejde eller undertegne (Nold4), herunder EMRK. 
EU's generelle principper repræsenterer ikke kun politiske forpligtelser, men udgør retlige 
parametre til vurdering af EU's retsorden og medlemsstaternes nationale retsordener.
I løbet af 1970'erne og 1980'erne blev henvisningen til de grundlæggende principper om 
demokrati, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettigheder ikke kun gjort gældende i 
retspraksis, men også i EU's institutioner. I Københavnerklæringen om demokrati 
understregede Det Europæiske Råd, at respekten for menneskerettigheder og demokrati er en 
forudsætning for medlemskab af De Europæiske Fællesskaber5. Siden Maastrichttraktatens 
ikrafttræden udgør de fælles principper om frihed, demokrati og respekt for 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet 
traktatfæstede rettigheder6. Vedtagelsen af chartret i 2000 har bidraget yderligere til at 
synliggøre de fælles europæiske værdier. Lissabontraktaten gav chartret samme retsgyldighed 
som traktaterne (artikel 6, stk. 1, i TEU).
Lissabontraktatens ikrafttræden og artikel 2 i TEU understreger Københavnskriterierne, som 
bestemmer, at Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder 
for personer, der tilhører mindretal. Det fremgår endvidere, at disse værdier er fælles for alle 

                                               
1 Udtalelse nr. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Sag 11/70, Sml. 1970, s. 1161.
4 Sag 4/73, Sml. 1974, s. 491.
5 Det Europæiske Råds erklæring om demokrati, København den 8. april 1978, EF-Bulletin nr. 3/1978.
6 Artikel F i traktaten om Den Europæiske Union.
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medlemsstaterne. Artikel 6, stk. 3, i TEU konsoliderer ovennævnte retspraksis og bestemmer, 
at de grundlæggende rettigheder, som de er garanteret ved den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som de følger af 
medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper for EU-
retten.
Respekten for de grundlæggende værdier og juridiske standarder finder anvendelse på såvel 
grænseoverskridende som nationale forhold og dermed på enhver offentlig myndigheds 
udøvelse af beføjelser i EU's retlige område.1 Beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder er 
gældende, uanset begrænsningen i artikel 51, stk. 1, i EU's charter for så vidt angår 
anvendelse af EU-lovgivningen, eftersom artikel 2 i TEU ikke er omfattet af begrænsningen i 
chartrets artikel 51, stk. 1.2 Ovenstående bekræftes af EU-Domstolen, som henviser til 
effektiv nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved deres status som 
unionsborgere, hvilket ligeledes er tilfældet i forbindelse med nationale forhold.3 Domstolen 
bekræfter ligeledes udtalelsen "civis europaeus sum", som blev udtrykt af generaladvokat 
Jacobs for to årtier siden i sagen Konstantinidis.4

De fælles værdier går hånd i hånd med EU's forpligtelse til mangfoldighed, dvs. Unionens 
forpligtelse til at respektere medlemsstaternes lighed over for traktaterne samt deres nationale 
identitet som fastsat i artikel 4, stk. 2, i TEU. Inden for rammerne af traktaterne er respekten 
for den nationale identitet og medlemsstaternes forskellige retssystemer og traditioner5 nært 
forbundet med princippet om loyalt samarbejde,6 gensidig anerkendelse7 og gensidig tillid. 
Der skal følgelig findes en passende balance mellem respekten for den nationale identitet og 
den tilhørende status som EU-medlemsstat, herunder respekt for de fælles værdier, der er 
nedfældet i EU-traktaterne, chartret og i EMRK, og som følger af EU-Domstolens og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. Denne fortolkning er en nødvendig 
betingelse for at sikre effektiv og gensidig anerkendelse og grænseoverskridende samarbejde 
mellem myndigheder, der bygger på gensidig tillid og respekt for fælles grundlæggende 
værdier, og som i sidste ende fører til oprettelsen af et egentligt og velfungerende europæisk 
retligt område. Den altafgørende betydning af fælles europæiske værdier bekræftes endvidere 
i den særlige procedure til politisk kontrol med respekten for grundlæggende værdier i 
henhold til artikel 7 i TEU.

En EU-medlemsstat er derfor i forbindelse med udarbejdelsen af en national forfatning bundet 
af en række standarder: (1) internationale standarder som følge af medlemskab af det 
internationale samfund (bestemmelserne i FN's charter); (2) standarder som følge af 
medlemskab af Europarådet (i overensstemmelse med EMRK, navnlig forbud mod dødsstraf, 
jf. protokol 6 og 13 til EMRK); (3) standarder som følge af EU-medlemskab, som indebærer 
overholdelse af EU's charter, EU-lovgivningen og de grundlæggende værdier i henhold til 
artikel 2 i TEU for så vidt angår retlige beføjelser, uanset om der er tale om 
grænseoverskridende forhold eller gennemførelse af EU-lovgivningen.

                                               
1 Se også A. von Bogdandy m. fl., Reverse solange - Protecting the essence of fundamental rights against EU 
Member States, Common Market Law Review 49, 2012, s. 489-519.
2 EU-Domstolens fortolkning af EU-lovgivningen i bred forstand - se f.eks. sag C-260/89, ERT.
3 Se sag C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Sag C-168/91.
5 Se artikel 67 i TEUF.
6 Artikel 4, stk. 3, i TEU.
7 Artikel 81 og 82 i TEUF.
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III. Regulering af grundlæggende principper og institutionelle rammer
Ungarn har vedtaget en ny forfatning, som trådte i kraft den 1. januar 2012. Udkastet hertil 
blev udarbejdet af folkevalgte repræsentanter fra FIDESZ/KDNP og forelagt det ungarske 
parlament den 14. marts 2011. Udkastet blev vedtaget af det ungarske parlament en måned 
senere, dvs. den 18. april 2011. Venedigkommissionen1 har understreget, at udarbejdelsen, 
forhandlingen og vedtagelsen af den nye forfatning blev påvirket af den stramme tidsramme, 
hvilket har hindret muligheden for at opnå en egentlig dialog mellem de politiske kræfter og 
civilsamfundet. I betragtning af at en forfatning bør baseres på et almindeligt accepteret retligt 
og institutionelt grundlag i samfundet, har udarbejdelsen og vedtagelsen af den ungarske 
forfatning givet anledning til bekymring på grund af den manglende gennemsigtighed, 
åbenhed og inddragelse.2

Den nye forfatning opstiller endvidere en meget generel ramme for centrale sektorer med 
brede og vage formuleringer, således at de fleste væsentlige spørgsmål må reguleres i 
forfatningslove. Den ungarske forfatning indeholder over 50 henvisninger til forfatningslove, 
som regulerer væsentlige samfundsforhold og institutionelle rammer, herunder domstolene 
(artikel 25, stk. 7), familiepolitik (artikel L), nationaliteters rettigheder (artikel XXIX § 3), 
udpegelsen af ministerier og andre offentlige forvaltningsorganer (artikel 17 § 4) osv. 
Vedtagelsen og ændringen af forfatningslove kræver kvalificeret flertal bestående af to 
tredjedele af parlamentsmedlemmerne.
Anvendelsen af forfatningslove til regulering af grundlæggende principper rejser to 
væsentlige retlige spørgsmål. For det første er forfatningen kendetegnet ved uklar sprogbrug. 
Lovgivninger af denne art bør affattes med allerstørste omhu for at sikre grundlæggende 
garantier (f.eks. retsvæsenets uafhængighed). For det andet begrænser den omfattende brug af 
forfatningslove en ny lovgivers indflydelse efter et valg3. Artikel 3 i den første protokol til 
EMRK fastsætter, at valg skal sikre folkets frie meningstilkendegivelse ved valget af den 
lovgivende forsamling. Det fremgår af forfatningen, at parlamenterne skal kunne håndtere nye 
samfundsmæssige udfordringer på en fleksibel måde. Venedigkommissionen anbefaler derfor 
at begrænse anvendelsesområdet for forfatningslove til de områder, hvor der er stærke 
begrundelser for at kræve to tredjedele flertal.4

IV. Grundlæggende rettigheder og friheder
Forfatningens kapitel om frihed og ansvar (artikel I til XXXI) vedrører grundlæggende 
rettigheder og friheder. Første sætning i artikel I § 3 lyder som følger: reglerne for 
grundlæggende rettigheder og forpligtelser henvises til særlove. Der findes ingen 
retningslinjer for anvendelsesområdet for og indholdet af særlove. Forfatningens 
bestemmelser er uklare for så vidt angår en række grundlæggende rettigheder. Henvisningen 
til særlove rejser spørgsmål ved beskyttelsen af grundlæggende rettigheder og overholdelsen 
af internationale menneskerettighedsinstrumenter.

                                               
1 CDL-AD(2011)001, Venedigkommissionens udtalelse om tre juridiske spørgsmål i forbindelse med 
udarbejdelsen af Ungarns nye forfatning, 28. marts 2011, punkt 16-19.
2 CDL-AD(2011)016, Venedigkommissionens udtalelse om Ungarns nye forfatning, 20. juni 2011, punkt 11.
3 Se Venedigkommissionens udtalelse, punkt 24.
4 Venedigkommissionens udtalelse, punkt, 27. Se også CDL(2011)058, Den ungarske regerings holdning til 
udtalelsen om den nye ungarske forfatning, s. 2: Det er korrekt, at den nye forfatning indeholder 50 henvisninger 
til forfatningslove, men det aktuelle antal forfatningslove (som kræver to tredjedele flertal) er reduceret fra 28 til 
26 emner i den nye forfatning. Anvendelsesområdet for forfatningslove er følgelig blevet indsnævret.
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Disse bemærkninger knytter sig bl.a. til de forfatningsmæssige bestemmelser vedrørende 
pressefrihed1, som ikke defineres som en individuel ret, men derimod en statslig 
forpligtelse2.Reguleringen af de nærmere regler for pressefrihed og tilsynet dermed henhører 
eksplicit under forfatningslovene, uden at der gives retningslinjer for sådanne loves formål, 
indhold og begrænsninger3.
Venedigkommissionen har anbefalet en præcisering af, at forfatningsgarantierne indeholder 
individuelle rettigheder4.
Der gives ligeledes udtryk for bekymring i forbindelse med beskyttelsen af nationale og 
etniske mindretal i henhold til forfatningens artikel XXIX, som ikke henviser eksplicit til 
statens forpligtelse5 ved at tillade livstidsstraffe uden prøveløsladelse i forbindelse med 
forsætlige og voldelige lovovertrædelser6 (artikel IV). Forfatningen henviser heller ikke 
eksplicit til afskaffelsen af dødsstraf7. Forbuddet mod dødsstraf fastsættes både i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i protokol 6 og 13 til EMRK.
                                               
1 Se artikel 10 i EMRK og artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
2 Forfatningens artikel IX. (1) Enhver har ret til ytringsfrihed. (2) Ungarn skal anerkende og forsvare 
pressefriheden og mediernes pluralisme og sikre de nødvendige betingelser for fri informationsformidling til 
demokratisk og offentlig meningsdannelse. (3) De nærmere regler for pressefrihed og frihederne for 
organtilsynsførende medietjenester, trykte publikationer og markedet for infokommunikation skal reguleres i 
medfør af forfatningsloven.
3 Se den ungarske regerings holdning, s. 6: Det fremgår af forfatningens artikel IX, at enhver har ret til 
ytringsfrihed. Denne formulering angående ytringsfrihed er helt i tråd med den relevante artikel i EMRK (artikel 
X). Artikel IX forpligter samtidig staten til at anerkende og forsvare pressefriheden og mediernes pluralisme og 
sikre de nødvendige betingelser for fri informationsformidling til demokratisk og offentlig meningsdannelse. 
EMRK henviser ikke eksplicit til den individuelle ret til pressefrihed - denne rettighed skal imidlertid udledes af 
enhver persons ret til ytringsfrihed.
4 Se Venedigkommissionens udtalelse, punkt 74.
5 Se Venedigkommissionens udtalelse, punkt 82. Se den ungarske regerings holdning, s. 7: Artikel XXIX skal ses 
i sammenhæng med den relevante præambel, der indeholder en bredere forpligtelse for staten med hensyn til 
beskyttelse af dens nationaliteter. Præamblen fastsætter, at nationaliteter, som bor hos os, er en del af det 
ungarske politiske samfund og er en del staten, og at medlemmerne af den ungarske nation skal beskytte og sikre 
sprog og kulturer for de nationaliteter, der bor i Ungarn. Definitionen af de nærmere regler for rettigheder for 
de nationaliteter, der bor i Ungarn, og reglerne for valg af deres lokale og nationale selvstyrer reguleres i 
medfør af forfatningsloven. Se også Venedigkommissionens udtalelse 671/2012 om rettigheder for nationaliteter, 
punkt 13-20.
6 Venedigkommissionens udtalelse, punkt 69: Artikel IV i den nye ungarske forfatning overholder ikke de 
europæiske menneskerettighedsstandarder, hvis det skal forstås på den måde, at muligheden for retligt og faktisk 
at nedsætte en livstidsstraf fjernes. Se den ungarske regerings holdning, s. 6: Bestemmelsen vedrørende 
livstidsstraffe uden prøveløsladelse blev indført i forfatningen efter udtrykkeligt ønske fra de ungarske vælgere 
baseret på nationale høringer om den nye forfatning. Forfatningen begrænser imidlertid anvendelsesområdet 
herfor, idet en så alvorlig straf kun kan idømmes for forsætlige og voldelige lovovertrædelser. Præsidenten kan 
endvidere bevilge en benådning. Livstidsstraf af en voksen lovovertræder er ikke i sig selv forbudt eller i strid 
med artikel 3. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har ligeledes fastslået, at idømmelsen af en 
livstidsdom uden mulighed for strafnedsættelse kan henføres til artikel 3 (se bl.a. Nivette mod Frankrig, nr. 
44190/98, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 2001-VII, Stanford mod Det Forenede Kongerige, nr. 
73299/01, 12. december 2002 og Kafkaris mod Cypern, nr. 21906/04, 12. februar 2008).
7 Ungarn har ratificeret protokol nr. 6 og 13 til EMRK. Se Venedigkommissionens udtalelse, punkt 20 og 68. Se 
også den ungarske regerings holdning, s. 6: Selv om forfatningen ikke henviser eksplicit til afskaffelse af 
dødsstraf, erklærede forfatningsdomstolen allerede i 1990, at der er tale om en forfatningsstridig straf. Der 
findes ingen retlig forpligtelse til eksplicit at afskaffe dødsstraf i forfatningen, eftersom der ikke er indført 
forfatningsmæssige bestemmelser vedrørende dødsstraf i det ungarske retssystem. Hvad angår betydningen af at 
afskaffe dødsstraf, se Europarådets Parlamentariske Forsamlings henstilling 1760 og resolution 1560 fra 2006, 
som tydeligt angiver, at en national bestemmelse om afskaffelse af dødsstraf i væsentlig grad medvirker til 
bekæmpelse heraf.
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Venedigkommissionen minder om, at forfatninger som hovedregel indeholder bestemmelser, 
der regulerer spørgsmål, som er af allerstørste betydning for en stats funktion og beskyttelsen 
af den enkeltes grundlæggende rettigheder. Det er derfor helt afgørende, at de vigtigste 
garantier i tilknytning hertil er præciseret i forfatningsteksten og ikke overlades til de lavere 
beslutningsniveauer1. Det er i den forbindelse afgørende, at fortolkningen af forfatningens 
bestemmelser vedrørende grundlæggende rettigheder og friheder sker i overensstemmelse 
med de bindende europæiske standarder, herunder EMRK, chartret og den relaterede 
retspraksis.

V. Magtadskillelse
En demokratisk institutionel ramme baseret på princippet om magtadskillelse og 
magtfordeling er en vigtig forudsætning for at sikre gensidig tillid inden for EU på grundlag 
af princippet om gensidig anerkendelse som hjørnesten i det civilretlige og strafferetlige 
samarbejde (artikel 81 og 82 i TEUF). Bestemmelserne i den ungarske forfatning begrænser 
parlamentets og forfatningsdomstolens beføjelser på visse områder og giver anledning til 
bekymring på grund af den negative indvirkning på den gensidige tillid.
Forfatningen begrænser parlamentets beføjelser i budgetanliggender, eftersom det nyoprettede 
ikkeparlamentariske budgetråd gives vetobeføjelse over finansloven.2 Vedtagelsen af 
finansloven er en del af et parlaments kernekompetence og eksklusive privilegium, som 
muliggør gennemførelsen af et politisk program. Venedigkommissionen mindede om, at hvis 
en afgørelse gøres afhængig af en anden myndighed med begrænset demokratisk legitimitet, 
kan dette få negative konsekvenser for de budgetmæssige afgørelsers demokratiske 
legitimitet.3 Det fremgår af forfatningens artikel 23, at parlamentet kan oprette selvstændige 
tilsynsorganer, som kan påtage sig særligt ansvar og kompetencer i overensstemmelse med 
forfatningslovenes udøvende magt. Ifølge Venedigkommissionen kan dette imidlertid føre til 
begrænsning af parlamentets beføjelser4.
Venedigkommissionen har ligeledes gjort opmærksom på, at der er visse problemer forbundet 
med de to forfatningslove om domstolene5, hvad angår de beføjelser, der tilkommer den 
øverste chef for domstolsforvaltningen (præsidenten for NJO) og dennes forbindelse til det 
nationale domstolsråd, herunder prøveansættelser, overførsel af dommere og udvælgelse af 
sager.6 Disse problemer relaterer direkte til spørgsmålet vedrørende domstolenes 
uafhængighed og upartiskhed. Det ungarske parlament har truffet en række foranstaltninger til 
ændring heraf, selv om en prøveansættelse fortsat kan vare op til seks år.7
Venedigkommissionen udtrykte samtidig bekymring over de vidtrækkende anklagemæssige 
beføjelser, herunder virksomheders forpligtelse til at fremlægge dokumentation efter 

                                               
1 Se Venedigkommissionens udtalelse, punkt 148.
2 Forfatningens artikel 44, stk. 3: Vedtagelsen af finansloven forudsætter forudgående godkendelse fra 
budgetrådet i henhold til bestemmelserne i artikel 36, stk. 4 og 5.
3 Se Venedigkommissionens udtalelse, punkt 129.
4 Se Venedigkommissionens udtalelse, punkt 90. Se også den ungarske regerings holdning, s. 8: De selvstyrende 
organer skal årligt underrette parlamentet om deres aktiviteter, herunder udøvelsen af delegerede beføjelser, 
som er underlagt lovgiverens passende kontrol. Artikel 23 fastsætter endvidere, at dekreter udstedt af 
selvstændige tilsynsorganer ikke må være i strid med nogen love, herunder parlamentsbeslutninger.
5 Lov CLXI af 2011 og lov CLXII af 2011 og de vedtagne ændringer (lovforslag nr. T/6393).
6 Se udtalelse 663/2012 om domstolene, den ungarske regerings svar samt de seneste ændringer af lovgivningen.
7 Se arbejdsdokument 1 fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om situationen 
for grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (jf. Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 
2012) – domstolenes uafhængighed, af 26. juni 2012, s. 3, herunder kommentarerne fra den ungarske regering.
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anmodning fra en anklagemyndighed, adgang til privat ejendom, omfattende tilsynsfunktion i 
administrative procedurer, hvilket skal ses i lyset af manglen på et statsadvokatråd osv.1

Den nye forfatnings artikel 37, stk. 4, begrænser beføjelserne til at revidere 
forfatningsmæssigheden af retsakterne om finansloven og dens gennemførelse, hvilket er 
udtrykkeligt anført (overtrædelse af retten til livet og menneskelig værdighed, retten til 
beskyttelse af personlige data, retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 
og rettighederne relateret til ungarsk statsborgerskab […]). Der indføres imidlertid ikke 
sanktioner for overtrædelse af andre grundlæggende rettigheder. Venedigkommissionen har 
stærkt anbefalet, at domstolen har ret til at vurdere, hvorvidt alle love overholder de 
menneskerettigheder, som er garanteret i forfatningen, navnlig retten til ikke at blive 
forskelsbehandlet (artikel 14 i EMRK og artikel 21 i chartret) samt retten til ikke uretmæssigt 
at blive frarøvet sin ejendom (artikel 1 i protokollen til EMRK og artikel 17 i chartret).2
Forfatningen forpligter også forfatningsdomstolen til at overholde princippet om en 
velafvejet, gennemsigtig og bæredygtig budgetstyring.3 Budgetstyringen synes at få fortrinsret 
i afvejningen af interesser i sager om mulige krænkelser af grundlæggende rettigheder. 
Venedigkommissionen understregede, at økonomiske forhold kan have indflydelse på 
fortolkningen og anvendelsen af standarder, men at de ikke er tilstrækkelige til at overtrumfe 
forfatningsmæssige garantier.4

De spørgsmål, som rejses ovenfor, vedrører en række områder såsom begrænsning af 
forfatningsdomstolens beføjelser angående beskatning, begrænsning af parlamentets 
beføjelser angående budgetspørgsmål samt den fremtrædende rolle, som er tildelt 
budgetrådet5. Forfatningens bestemmelser om domstolene og anklagemyndigheden giver 
ligeledes anledning til bekymring, da de kan have negativ indvirkning på en stats 
demokratiske system.

                                               
1 Se udtalelse 668/2012 om anklagemyndigheden, herunder den ungarske regerings holdning dertil.
2 Venedigkommissionens udtalelse, punkt 127.
3 Artikel N § 3.
4 Se Venedigkommissionens udtalelse, punkt 51. Se også den ungarske regerings holdning, s. 4: Bestemmelserne 
i den nye forfatning pålægger forfatningsdomstolen, domstolene og de lokale forvaltninger en forpligtelse til at 
respektere princippet om en velafvejet, gennemsigtig og bæredygtig budgetstyring under udøvelsen af deres 
pligter, der især gælder for den administrative forvaltning som en offentlig institution, og som ikke bør forstås 
som et fortolkningsprincip, der skal fuldbyrdes i forbindelse med myndighedens egentlige opgave (i 
forfatningsdomstolens tilfælde: prøvelse af forfatningsmæssighed).
5 Se den ungarske regerings holdning, s. 9: Forfatningsdomstolens kompetencer, organisation og virke reguleres 
mere præcist i forfatningsloven, hvormed der redegøres nærmere for de spørgsmål, der er rejst af 
Venedigkommissionen. Kravet om to tredjedele flertal i forbindelse med vedtagelse af lovgivning, herunder 
social- og skattepolitik, samt oprettelsen af et budgetråd er udtryk for den faste beslutning om at stabilisere de 
offentlige finanser. Stabile offentlige finanser og forudsigelige skatte- og socialsikringssystemer er hjørnestenen 
i en moderne og bæredygtig national økonomi.


