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I. Εισαγωγή
Το παρόν έγγραφο εργασίας παρέχει μια επισκόπηση του θεμελιώδους δικαίου της 
Ουγγαρίας, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Απριλίου 2011 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 
2012. Πολλές από τις διατάξεις του εξετάζονται με βάση τις κοινές θεμελιώδεις αξίες που 
ασπάζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και με βάση τις 
νομικές αρχές που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης), στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στη συναφή νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη η γνωμοδότηση επί του νέου συντάγματος της 
Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας στις 17-18 Ιουνίου 20111 και η 
θέση της ουγγρικής κυβέρνησης επί του εν λόγω θέματος, η οποία διαβιβάσθηκε στις 6 
Ιουλίου 20112.

II. Κοινές ευρωπαϊκές αξίες
Οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες μπορούν να ορισθούν ως αξίες που διαμορφώνουν μια κοινή 
αντίληψη περί της δημοκρατίας, των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως το κράτος δικαίου, 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων επί των οποίων ερείδεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Διεθνείς συμβάσεις, οι Συνθήκες της ΕΕ, αλλά και η νομολογία του ΕΔΑΔ και 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν τα βασικά στοιχεία αυτής της κοινής 
αντίληψης. 

Παρότι οι πρώτες Συνθήκες δεν περιελάμβαναν ρητή διάταξη σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε, διά της νομολογίας του 
και σε πρώιμο στάδιο, την ύπαρξη μιας συλλογής γενικών αρχών και αξιών που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της κοινής έννομης τάξης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των γενικών αρχών του δικαίου, των οποίων την τήρηση διασφαλίζει το 
Δικαστήριο. Στήριξε την ύπαρξή τους σε κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών 
μελών (Internationale Handelsgesellschaft3) και σε διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχουν 
συμπράξει ή προσχωρήσει όλα τα κράτη μέλη (Nold4), συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΔΑ. 
Κατά συνέπεια, οι γενικές αρχές της ΕΕ δεν αποτελούν απλώς και μόνο πολιτικές δεσμεύσεις, 
αλλά συνιστούν νομικές παραμέτρους για την αξιολόγηση της έννομης τάξης τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, την παραπομπή στις θεμελιώδεις αρχές της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν 
επικαλούνταν μόνο τα δικαστήρια στη νομολογία τους, αλλά και τα θεσμικά όργανα. Στη 
δήλωση για τη δημοκρατία που εξέδωσε στην Κοπεγχάγη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διακήρυττε 
ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας αποτελούν «τα ουσιαστικά 
στοιχεία για τη συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες»5. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ, οι κοινές νομικές αρχές «της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου» 
                                               
1 Γνωμοδότηση αριθ. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Υπόθεση 11/70 (Συλλ. 1970, σ. 1161).
4 Υπόθεση 4/73 (Συλλ. 1974, σ. 491).
5 Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη δημοκρατία, Κοπεγχάγη, 8 Απριλίου 1978, Δελτίο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 3, 1978.
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κατοχυρώθηκαν στις Συνθήκες1. Η έγκριση του Χάρτη το 2000 συνέβαλε περαιτέρω στην 
προβολή των ευρωπαϊκών κοινών αξιών. Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσέδωσε στον Χάρτη 
το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες (άρθρο 6 παράγραφος 2 της ΣΕΕ).
Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 2 της ΣΕΕ, το οποίο 
κατοχυρώνει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, ορίζει ότι «[η] Ένωση βασίζεται στις αξίες του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες». 
Συμπληρώνει δε ότι «[ο]ι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη […]». Το άρθρο 6 
παράγραφος 3 παγιώνει την ανωτέρω νομολογία, ορίζοντας ότι «[τ]α θεμελιώδη δικαιώματα, 
όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως απορρέουν από τις κοινές 
συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του 
δικαίου της Ένωσης». 

Η τήρηση αυτής της δέσμης θεμελιωδών αξιών, οι οποίες αποτελούν νομικά πρότυπα, διέπει 
περιπτώσεις τόσο διασυνοριακού όσο και αμιγώς εσωτερικού χαρακτήρα, γεγονός που 
σημαίνει ότι διέπει την άσκηση οιασδήποτε δημόσιας εξουσίας στον νομικό χώρο της ΕΕ2. Η 
προστασία των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του 
περιορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη της ΕΕ όσον αφορά 
περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται το δίκαιο της Ένωσης, διότι ο περιορισμός του άρθρου 
51 παράγραφος 1 του Χάρτη δεν είναι δεσμευτικός για το άρθρο 2 της ΣΕΕ3. Το σκεπτικό 
αυτό επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναφέρει ότι 
«[τέτοιες αποφάσεις θα εμπόδιζαν] […] να απολαύσουν πράγματι, κατά το ουσιώδες μέρος 
τους, τα δικαιώματα που συναρτώνται προς την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης», ακόμα και 
σε περιπτώσεις αμιγώς εσωτερικού χαρακτήρα4. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η έννοια της 
επιλεγόμενης δήλωσης «Civis europaeus sum» («Είμαι ευρωπαίος πολίτης»), την οποία 
διατύπωσε προ εικοσαετίας ο γενικός εισαγγελέας F. G. Jacobs στην υπόθεση 
Κωνσταντινίδη5.Οι κοινές αυτές αξίες συμβαδίζουν με τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της 
πολυμορφίας, η οποία αποτυπώνεται στην υποχρέωση της Ένωσης να σέβεται «την ισότητα 
των κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών καθώς και την εθνική τους ταυτότητα», όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ. Στο πλαίσιο των Συνθηκών, ο σεβασμός της 
«εθνικής ταυτότητας» και των «διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των 
κρατών μελών»6 είναι απόλυτα συνυφασμένος με τις αρχές της «καλόπιστης συνεργασίας»7

και της «αμοιβαίας αναγνώρισης»8 και, επομένως, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να επιτευχθεί η δέουσα ισορροπία μεταξύ του σεβασμού της εθνικής 
ταυτότητας και των επιπτώσεων της ιδιότητας κράτους μέλους της ΕΕ, 

                                               
1 Πρώην άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2 Βλ. επίσης A. von Bogdandy κ.ά., «Reverse solange – Protecting the essence of fundamental rights against EU 
Member States», Common Market Law Review («Αντιστροφή solange – Προστασία της ουσίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων έναντι των κρατών μελών της ΕΕ», Επιθεώρηση του δικαίου της κοινής αγοράς), τεύχος 49, 2012, 
σ. 489-519.
3 Εν προκειμένω, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ευρεία ερμηνεία της εφαρμογής του δικαίου 
της Ένωσης – βλέπε, για παράδειγμα, την υπόθεση C-260/89, ΕΡΤ.
4 Βλ., εν προκειμένω, την υπόθεση C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
5 Υπόθεση C-168/91.
6 Βλ. άρθρο 67 της ΣΛΕΕ.
7 Άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ.
8 Άρθρα 81 και 82 της ΣΛΕΕ.
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συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού προς τις κοινές θεμελιώδεις αξίες που κατοχυρώνονται 
από τις Συνθήκες, τον Χάρτη, την ΕΣΔΑ και από τη συναφή νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΔΑΔ. Η εν λόγω αντίληψη συνιστά απαρέγκλιτη προϋπόθεση 
για τη διασφάλιση αποτελεσματικής αμοιβαίας αναγνώρισης και διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών αρχών, η οποία αναπτύσσεται επί τη βάσει της αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
όσον αφορά την τήρηση της ίδιας δέσμης θεμελιωδών αρχών και, κατά συνέπεια, τη 
δημιουργία ενός πραγματικού και λειτουργικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Η 
κορυφαίας σημασίας ύπαρξη και βαρύτητα των ευρωπαϊκών κοινών αξιών επιβεβαιώνεται 
περαιτέρω από την ειδική διαδικασία που προβλέπει την άσκηση πολιτικού ελέγχου επί της 
τήρησης των εν λόγω θεμελιωδών αξιών, όπως θεσπίζεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ.

Ως εκ τούτου, κατά την κατάρτιση των εθνικών τους συνταγμάτων, τα κράτη μέλη της ΕΕ 
δεσμεύονται από πρότυπα διαφόρων επιπέδων: 1) διεθνή πρότυπα που απορρέουν από την 
ιδιότητα μέλους της διεθνούς κοινότητας (διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών), 2) πρότυπα που εκπορεύονται από την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ΕΣΔΑ, ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση 
της θανατικής ποινής σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αριθ. 6 και αριθ. 13 της ΕΣΔΑ), 3) 
πρότυπα που πηγάζουν από την ιδιότητα κράτους μέλους της ΕΕ, με την υποχρέωση της 
τήρησης του Χάρτη της ΕΕ κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και του σεβασμού εν 
γένει της συλλογής των θεμελιωδών αξιών, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, κατά 
την άσκηση νομικής εξουσίας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για περίπτωση διασυνοριακού 
χαρακτήρα ή για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

III. Επίπεδο ρύθμισης των θεμελιωδών αρχών και θεσμικά πλαίσια
Από 1ης Ιανουαρίου 2012 τέθηκε σε ισχύ ένα νέο σύνταγμα, το οποίο αποτελεί το θεμελιώδες 
δίκαιο της Ουγγαρίας. Οι αιρετοί αντιπρόσωποι του συνασπισμού FIDESZ/KDNP εκπόνησαν 
το σχέδιο του θεμελιώδους δικαίου, το οποίο υπέβαλαν στο ουγγρικό κοινοβούλιο στις 14 
Μαρτίου 2011. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από το ουγγρικό κοινοβούλιο έναν μήνα αργότερα, 
ήτοι στις 18 Απριλίου 2011. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή της Βενετίας1, η σύνταξη, η 
εξέταση και η έγκριση του νέου συντάγματος ήταν υποκείμενες σε αυστηρά 
χρονοδιαγράμματα και περιορισμένες δυνατότητες πραγματικού διαλόγου μεταξύ όλων των 
πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας των πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα 
διασφαλίζει μια κοινώς αποδεκτή έννομη και θεσμική τάξη της κοινωνίας, η διαδικασία 
κατάρτισης και έγκρισης του θεμελιώδους δικαίου στην Ουγγαρία ήγειρε προβληματισμούς 
σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας, ευρύτητας και εξάλειψης των αποκλεισμών2.
Επιπλέον, το νέο σύνταγμα θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για καίριους τομείς με τη χρήση 
γενικής διατύπωσης και την υπαγωγή της πλειονότητας των ουσιωδών ζητημάτων σε 
βασικούς νόμους. Το ουγγρικό σύνταγμα περιέχει, εν προκειμένω, τουλάχιστον 50 
παραπομπές σε βασικούς νόμους για τη ρύθμιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων και 
θεσμικών πλαισίων, όπως το δικαστικό σώμα (άρθρο 25 παράγραφος 7), η οικογενειακή 
πολιτική (άρθρο ΙΒ), τα δικαιώματα των εθνικοτήτων (άρθρο XXIX παράγραφος 3), η 
περιγραφή υπουργείων και άλλων οργάνων δημόσιας διοίκησης (άρθρο 17 παράγραφος 4) 
κ.λπ. Για την έγκριση και την τροποποίηση των βασικών νόμων απαιτείται ειδική πλειοψηφία 
                                               
1 CDL-AD(2011)001: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας επί των τριών νομικών ζητημάτων που 
προέκυψαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης του νέου συντάγματος της Ουγγαρίας», 28 Μαρτίου 2011, 
παράγραφοι 16 έως 19.
2 Βλ., εν προκειμένω, CDL-AD(2011)016: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας επί του νέου
συντάγματος της Ουγγαρίας», 20 Ιουνίου 2011, παράγραφος 11.
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δύο τρίτων των βουλευτών του κοινοβουλίου. 
Η χρήση βασικών νόμων για τη ρύθμιση των θεμελιωδών αρχών εγείρει νομικά ζητήματα για 
δύο κύριους λόγους. Πρώτον, απουσία σαφούς διατύπωσης στο σύνταγμα, οι εν λόγω νόμοι 
πρέπει να θεσπίζονται με εξαιρετική επιμέλεια ώστε να διαφυλάσσονται οι θεμελιώδεις 
εγγυήσεις (π.χ. η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης). Δεύτερον, η εκτενής χρήση βασικών νόμων 
ενδέχεται να περιορίζει τον αντίκτυπο που δύναται να έχει ένας νέος νομοθέτης μετά τη 
διεξαγωγή εκλογών1. Σε αυτό το πλαίσιο, το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ΕΣΔΑ 
διευκρινίζει ότι οι εκλογές πρέπει να διασφαλίζουν την «έκφραση της λαϊκής θελήσεως ως 
προς την εκλογή του νομοθετικού σώματος». Εξ αυτού έπεται ότι τα κοινοβούλια πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με ευέλικτο τρόπο σε νέες κοινωνικές προκλήσεις. 
Επομένως, η Επιτροπή της Βενετίας συνιστά να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής των βασικών 
νόμων σε τομείς για τους οποίους συντρέχουν ισχυροί λόγοι υπέρ της απαίτησης για 
πλειοψηφία δύο τρίτων2.

IV. Θεμελιώδη δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες
Το κεφάλαιο του θεμελιώδους δικαίου με τίτλο «Ελευθερία και ευθύνη» (άρθρα I έως XXXI)
διέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η πρώτη πρόταση του 
άρθρου Ι παράγραφος 3 ορίζει ως εξής: «3. Οι κανόνες για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις καθορίζονται στο πεδίο εφαρμογής ειδικών πράξεων». Δεν παρέχονται 
κατευθυντήριες γραμμές ούτε για το πεδίο εφαρμογής ούτε για το περιεχόμενο αυτών των 
ειδικών πράξεων. Η αοριστία των συνταγματικών διατάξεων επί μιας σειράς θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και οι παραπομπές σε ειδικές πράξεις εγείρουν ερωτήματα ως προς το επίπεδο 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με διεθνείς πράξεις περί των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι ανωτέρω παρατηρήσεις αφορούν, επί παραδείγματι, τη συνταγματική διάταξη σχετικά με 
την ελευθερία του Τύπου3, η οποία δεν διατυπώνεται ως ατομικό δικαίωμα, αλλά ως 
υποχρέωση του κράτους4. Επιπροσθέτως, η ρύθμιση των λεπτομερών κανόνων για την 
ελευθερία του Τύπου και την εποπτεία του εμπίπτει ρητά στο πεδίο εφαρμογής βασικής 
πράξης, χωρίς να παρέχονται ωστόσο κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον σκοπό, το 
περιεχόμενο και το πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας5. Η Επιτροπή της Βενετίας συνέστησε 
να αποσαφηνιστεί ότι οι συνταγματικές εγγυήσεις εμπερικλείουν ατομικά δικαιώματα1.

                                               
1 Βλ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 24. 
2  Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 27. Βλ. επίσης CDL (2011)058: «Θέση της 
κυβέρνησης της Ουγγαρίας σχετικά με τη γνωμοδότηση επί του νέου συντάγματος της Ουγγαρίας, σ. 2: «Παρά 
το γεγονός ότι το νέο σύνταγμα περιέχει όντως 50 παραπομπές σε βασικούς νόμους, ο πραγματικός αριθμός των 
θεμάτων που υπόκεινται σε ρύθμιση σύμφωνα με βασικούς νόμους (οι οποίοι εγκρίνονται με πλειοψηφία δύο 
τρίτων) έχει μειωθεί στο νέο σύνταγμα από 28 σε 26 θέματα. Κατά συνέπεια, το πεδίο εφαρμογής των βασικών 
νόμων έχει περιοριστεί». 
3 Βλ. άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
4 Άρθρο IX του θεμελιώδους δικαίου: «1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του. 2. Η Ουγγαρία 
αναγνωρίζει και υπερασπίζεται την ελευθερία και την πολυμορφία του Τύπου και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για 
την ελεύθερη διάδοση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση δημοκρατικής κοινής γνώμης. 
3. Οι λεπτομερείς κανόνες για την ελευθερία του Τύπου και τον εποπτικό φορέα των υπηρεσιών μέσων 
ενημέρωσης, των προϊόντων του Τύπου και της αγοράς της πληροφορίας και των επικοινωνιών ρυθμίζονται με 
βασική πράξη».
5  Βλ. «Θέση της κυβέρνησης της Ουγγαρίας», σ. 6: «Το άρθρο IX του συντάγματος ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει 
το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του. Η ανωτέρω διατύπωση της ελευθερίας της έκφρασης συνάδει απόλυτα με 
το σχετικό άρθρο της ΕΣΔΑ (άρθρο 10). Ταυτόχρονα, το άρθρο IX υποχρεώνει το κράτος να αναγνωρίζει και να 
προασπίζει την ελευθερία και την πολυμορφία του Τύπου και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη 
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Εκφράζονται επίσης ανησυχίες σχετικά με το επίπεδο προστασίας των εθνικών και εθνοτικών 
μειονοτήτων, όπως θεσπίζεται στο άρθρο XXIX του συντάγματος, το οποίο δεν κάνει καμία 
αναφορά σε συναφή υποχρέωση εκ μέρους του κράτους2, σχετικά με την αποδοχή της 
ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή σε υποθέσεις βίαιων αδικημάτων εκ προθέσεως3 (άρθρο 
IV), καθώς και σχετικά με την απουσία ρητής αναφοράς του συντάγματος στην κατάργηση 
της θανατικής ποινής4. Η απαγόρευση της θανατικής ποινής ορίζεται ρητά τόσο στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ όσο και στα πρωτόκολλα αριθ. 6 και αριθ. 13 της 
ΕΣΔΑ.

Όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή της Βενετίας, «τα συντάγματα περιλαμβάνουν διατάξεις που 
ρυθμίζουν ζητήματα υψίστης σημασίας για τη λειτουργία του κράτους και την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό οι σημαντικότερες 
σχετικές εγγυήσεις να ορίζονται στο κείμενο του συντάγματος, και να μην ρυθμίζονται από 
κατώτερου επιπέδου κανόνες»5. Σε αυτό το πλαίσιο, η ερμηνεία των συνταγματικών 

                                                                                                                                                  
διάδοση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση δημοκρατικής κοινής γνώμης […] Ρητή 
διατύπωση περί ατομικού δικαιώματος στην ελευθερία του Τύπου δεν περιλαμβάνεται ούτε στην ΕΣΔΑ, καθόσον 
το συγκεκριμένο δικαίωμα απορρέει από το ατομικό δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.»
1 Βλ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 74.
2 Βλ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 82. Βλ. επίσης «Θέση της κυβέρνησης της 
Ουγγαρίας», σ. 7: «Το άρθρο XXIX, το οποίο ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του προοιμίου, 
προβλέπει την ευρεία δέσμευση του κράτους υπέρ της προστασίας των εθνικοτήτων. Το προοίμιο περιλαμβάνει τη 
δήλωση ότι οι εθνικότητες που ζουν μαζί μας αποτελούν μέρος της πολιτικής κοινότητας και συστατικά στοιχεία 
του κράτους και ότι οι πολίτες του ουγγρικού έθνους δεσμεύονται να προστατεύουν και να διαφυλάττουν τις 
γλώσσες και τους πολιτισμούς των εθνικοτήτων που ζουν στην Ουγγαρία […]. Ο καθορισμός των λεπτομερών 
κανόνων για τα δικαιώματα των εθνικοτήτων που ζουν στην Ουγγαρία και των κανόνων για τις εκλογές των 
τοπικών και εθνικών τους αυτοδιοικήσεων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής βασικής πράξης». Βλ. επίσης τη 
γνωμοδότηση αριθ. 671/2012 της Επιτροπής της Βενετίας επί της πράξης για τα δικαιώματα των εθνικοτήτων, 
παράγραφοι 13 έως 20.
3 Σύμφωνα με την παράγραφο 69 της γνωμοδότησης της Επιτροπής της Βενετίας: «[Τ]ο άρθρο IV του νέου 
ουγγρικού συντάγματος δεν πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα εάν ερμηνευθεί υπό την 
έννοια ότι αποκλείει τη δυνατότητα μείωσης, de facto και de jure, της ποινής ισόβιας κάθειρξης». Βλ. «Θέση της 
κυβέρνησης της Ουγγαρίας», σ. 6: «Όσον αφορά την ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή, συμπεριελήφθη 
στο σύνταγμα κατά τη ρητή βούληση του ουγγρικού εκλογικού σώματος, όπως αυτή εκφράσθηκε στο πλαίσιο της 
εθνικής διαβούλευσης επί του νέου συντάγματος. Το σύνταγμα προβλέπει απλώς έναν αυστηρό περιορισμό ως προς 
τη χρήση της: η εν λόγω σοβαρή ποινή επιβάλλεται μόνο σε σχέση με τη διάπραξη βίαιων αδικημάτων εκ 
προθέσεως. Ο πρόεδρος δύναται να χορηγήσει χάρη σε οιονδήποτε καταδικασθέντα». Παρότι, αυτή καθ’ αυτήν, η 
επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης σε ενήλικο δράστη δεν απαγορεύεται ούτε είναι ασυμβίβαστη με το άρθρο 3, 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί επίσης ότι η επιβολή ποινής ισόβιας 
κάθειρξης σε ενήλικο δράστη χωρίς δυνατότητα μείωσής της ενδέχεται να είναι προβληματική δυνάμει του 
άρθρου 3 (βλ., μεταξύ άλλων, υπόθεση 44190/98, Nivette κατά Γαλλίας, Συλλ. ΕΔΑΔ, σ. 2001-VII, υπόθεση 
73299/01, Stanford κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 12 Δεκεμβρίου 2002, και υπόθεση 21906/04, Καυκαρής κατά 
Κύπρου, 12 Φεβρουαρίου 2008).
4 Παρά το γεγονός ότι η Ουγγαρία έχει κυρώσει αμφότερα τα πρωτόκολλα αριθ. 6 και αριθ. 13 της ΕΣΔΑ. Βλ. 
γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 68. Βλ. επίσης «Θέση της κυβέρνησης της Ουγγαρίας», 
σ. 6: «Παρότι το σύνταγμα παραλείπει να κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην κατάργηση της θανατικής ποινής, ήδη 
από το 1990, το συνταγματικό δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι […] η εν λόγω μορφή ποινής είναι αντισυνταγματική 
[…]. Δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση για τη ρητή αναφορά της κατάργησης της θανατικής ποινής στο 
σύνταγμα, διότι δεν υπάρχει κανένας συνταγματικός τρόπος εισαγωγής της θανατικής ποινής στο ουγγρικό νομικό 
σύστημα». Όσον αφορά τη σημασία της κατάργησης της θανατικής ποινής, βλέπε επίσης τη σύσταση αριθ. 1760 
και το ψήφισμα αριθ. 1560 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, βάσει των οποίων 
η σαφής εθνική αναφορά στην κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εξάλειψη 
της χρήσης της.
5 Βλ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 148.
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διατάξεων περί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σύμφωνα με τα δεσμευτικά 
ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως σε σχέση με την ΕΣΔΑ, τον Χάρτη και τη συναφή νομολογία, 
είναι κρίσιμης σημασίας. 

V. Διάκριση των εξουσιών
Η θέσπιση ενός δημοκρατικού θεσμικού πλαισίου που θεμελιώνεται στην αρχή της διάκρισης 
των εξουσιών και στο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών συνιστά στοιχειώδη προϋπόθεση για 
την εξασφάλιση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της ΕΕ και την εφαρμογή της στο 
πλαίσιο της αμοιβαίας αναγνώρισης ως της βασικής αρχής για τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις (άρθρα 81 και 82 της ΣΛΕΕ). Για τον λόγο αυτόν, οι διατάξεις 
του ουγγρικού συντάγματος που περιορίζουν τις εξουσίες του κοινοβουλίου και του 
συνταγματικού δικαστηρίου σε ορισμένους τομείς συνιστούν πηγή ανησυχίας, διότι ενδέχεται 
να έχουν δυσμενή αντίκτυπο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. 

Περιορισμός των κοινοβουλευτικών εξουσιών προβλέπεται και στον τομέα των 
δημοσιονομικών ζητημάτων, καθώς φαίνεται να εκχωρείται στο νεοσυσταθέν μη 
κοινοβουλευτικό συμβούλιο προϋπολογισμού δικαίωμα «βέτο» επί του κρατικού 
προϋπολογισμού1. Η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί κατά κανόνα κύρια αρμοδιότητα 
και αποκλειστικό προνόμιο του κοινοβουλίου, ενώ επιτρέπει παράλληλα την εφαρμογή του 
πολιτικού προγράμματος. Όπως υπενθυμίζει η Επιτροπή της Βενετίας, η εξάρτηση αυτής της 
απόφασης από τη συγκατάθεση άλλης αρχής με περιορισμένη δημοκρατική νομιμότητα 
ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς τη δημοκρατική νομιμότητα των δημοσιονομικών 
αποφάσεων2. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του θεμελιώδους δικαίου, το κοινοβούλιο δύναται να 
συγκροτεί αυτόνομες ρυθμιστικές αρχές για την άσκηση και εκτέλεση συγκεκριμένων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας μέσω βασικού νόμου, διάταξη που 
συνεπάγεται ενδεχομένως περιορισμό των εξουσιών του κοινοβουλίου, όπως επισημαίνεται 
και από την Επιτροπή της Βενετίας3. 
Παράλληλα, η Επιτροπή της Βενετίας έχει επισημάνει αρκετά προβλήματα σε σχέση με τους 
δύο βασικούς νόμους για το δικαστικό σύστημα4 όσον αφορά τον εκτενή ρόλο του 
επικεφαλής των διοικητικών υπηρεσιών του δικαστικού συστήματος (πρόεδρος της εθνικής 
δικαστικής υπηρεσίας) και τις σχέσεις του με το εθνικό δικαστικό συμβούλιο, καθώς και σε 
σχέση με τις δοκιμαστικές περιόδους και τις μεταθέσεις των δικαστών, αλλά και με την 
ανάθεση υποθέσεων5. Τα προβλήματα αυτά συνδέονται άμεσα με το σημαντικό ζήτημα της 
ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας. Το ουγγρικό κοινοβούλιο 
εισηγήθηκε αρκετές τροποποιήσεις για την επίλυση των ζητημάτων που ανέκυψαν, παρά το 
                                               
1 Άρθρο 44 παράγραφος 3 του θεμελιώδους δικαίου: «Η έγκριση της πράξης περί του κρατικού προϋπολογισμού 
είναι υποκείμενη στην προηγούμενη συγκατάθεση του συμβουλίου προϋπολογισμού ώστε να εκπληρώνονται οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 36 παράγραφοι 4 έως 5».
2 Βλ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 129.
3 Βλ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 90. Βλ. επίσης «Θέση της κυβέρνησης της 
Ουγγαρίας», σ. 8: «Οι εν λόγω αυτόνομες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις στο κοινοβούλιο σε ετήσια 
βάση και, επομένως, η δραστηριότητά τους, ήτοι η άσκηση των ανατεθεισών αρμοδιοτήτων, εξακολουθεί να 
υπόκειται στη διενέργεια του δέοντος ελέγχου από τη νομοθετική εξουσία. Επιπλέον, το άρθρο 23 ορίζει ρητά ότι 
τα διατάγματα που εκδίδονται από τους επικεφαλής των αυτόνομων ρυθμιστικών αρχών δεν επιτρέπεται να 
αντιβαίνουν σε κανέναν νομικό κανόνα ανωτέρου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων του 
κοινοβουλίου».
4 Νόμος CLXI του 2011 και νόμος CLXII του 2011, καθώς και οι σχετικές εγκριθείσες τροπολογίες (πρόταση 
αριθ. T/6393).
5 Βλ. γνωμοδότηση αριθ. 663/2012 επί του δικαστικού σώματος, καθώς και την απάντηση της ουγγρικής 
κυβέρνησης και τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις.
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γεγονός ότι φαίνεται να εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα δοκιμαστικής περιόδου 
εξαετούς διάρκειας1. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή της Βενετίας εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με 
τις υπερβολικά εκτεταμένες εξουσίες των εισαγγελικών αρχών, όπως η υποχρέωση των 
επιχειρηματικών οντοτήτων να προσκομίζουν έγγραφα κατόπιν εισαγγελικής απαίτησης, η 
είσοδος σε ιδιωτικούς χώρους, ο εκτεταμένος εποπτικός ρόλος τους στο πλαίσιο διοικητικών 
διαδικασιών, η απουσία εισαγγελικού συμβουλίου κ.λπ.2

Όσον αφορά το συνταγματικό δικαστήριο, το άρθρο 37 παράγραφος 4 του νέου συντάγματος 
περιορίζει τόσο την αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου επί της συνταγματικότητας των 
πράξεων περί του κρατικού προϋπολογισμού όσο και την εφαρμογή της μόνο στους τομείς 
που απαριθμούνται ρητά («παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή και στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην 
ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, καθώς και των δικαιωμάτων που αφορούν την 
ουγγρική ιθαγένεια […]»), εξαιρώντας έτσι από την επιβολή κυρώσεων παραβιάσεις άλλων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπως συνιστά εντόνως η Επιτροπή της Βενετίας, το δικαστήριο 
έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τη συμμόρφωση όλων των νόμων προς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που διασφαλίζονται σε συνταγματικό επίπεδο, και ιδίως προς το δικαίωμα της 
απαγόρευσης των διακρίσεων (άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, άρθρο 21 του Χάρτη) και το δικαίωμα 
προστασίας από την αδικαιολόγητη στέρηση της περιουσίας (άρθρο 1 του πρωτοκόλλου 
αριθ.1 της ΕΣΔΑ, άρθρο 17 του Χάρτη)3. Το σύνταγμα υποχρεώνει επίσης το συνταγματικό 
δικαστήριο να τηρεί την «αρχή της ισορροπημένης, διαφανούς και βιώσιμης δημοσιονομικής 
διαχείρισης»4. Η διάταξη αυτή φαίνεται να δίδει προτεραιότητα στη δημοσιονομική 
διαχείριση κατά τη στάθμιση συμφερόντων σε περιπτώσεις παραβίασης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Η Επιτροπή της Βενετίας θεώρησε ότι ενδέχεται να υπεισέρχονται οικονομικοί 
λόγοι στην ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων, αλλά δεν είναι ικανοί να καταργήσουν 
συνταγματικές εγγυήσεις5.
Τα ζητήματα που θίγονται ανωτέρω σε διάφορους βασικούς τομείς, όπως οι μειωμένες 
αρμοδιότητες του συνταγματικού δικαστηρίου στον τομέα της φορολογικής νομοθεσίας, ο 
περιορισμός των κοινοβουλευτικών εξουσιών επί των δημοσιονομικών θεμάτων, σε 
συνδυασμό με τον εξέχοντα ρόλο του συμβουλίου προϋπολογισμού εν προκειμένω6, ή οι 

                                               
1 Βλ. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, έγγραφο εργασίας 1 σχετικά 
με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (δυνάμει του 
ψηφίσματος του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) – Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, 26 Ιουνίου 2012, σ. 3, 
συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων που διαβιβάσθηκαν από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας. 
2 Βλ. Γνωμοδότηση αριθ. 668/2012 επί της εισαγγελικής υπηρεσίας, καθώς και τις παρατηρήσεις της ουγγρικής 
κυβέρνησης επί του σχεδίου γνωμοδότησης.
3 Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 127.
4 Άρθρο ΙΔ παράγραφος 3.
5 Βλ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 51. Βλ. επίσης «Θέση της κυβέρνησης της 
Ουγγαρίας», σ. 4: «Η διάταξη του νέου συντάγματος που ορίζει ότι “κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το 
συνταγματικό δικαστήριο, τα δικαστήρια και οι τοπικές κυβερνήσεις υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της 
ισορροπημένης, διαφανούς και βιώσιμης δημοσιονομικής διαχείρισης” διέπει αυστηρά τη διοικητική τους 
διαχείριση ως δημοσίων θεσμικών οργάνων και δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως αρχή ερμηνείας εφαρμοστέα στο 
πλαίσιο της επιτέλεσης των πραγματικών καθηκόντων τους (στην περίπτωση του συνταγματικού δικαστηρίου, στο 
πλαίσιο της άσκησης του οικείου καθήκοντος συνταγματικής αναθεώρησης)».
6 Βλ. «Θέση της κυβέρνησης της Ουγγαρίας», σ. 9: «Η λεπτομερής ρύθμιση των αρμοδιοτήτων, των διαδικασιών, 
της οργάνωσης και της λειτουργίας του συνταγματικού δικαστηρίου αποτελεί αντικείμενο βασικών νόμων, οι 
οποίοι αποσαφηνίζουν περαιτέρω τα ζητήματα που εγείρονται από την Επιτροπή της Βενετίας. Η θέσπιση της 
απαίτησης περί της πλειοψηφίας δύο τρίτων για την έγκριση νόμων που ρυθμίζουν θέματα όπως η κοινωνική και 
φορολογική πολιτική, καθώς και η σύσταση του συμβουλίου προϋπολογισμού αποτυπώνουν την ακλόνητη 
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διατάξεις περί των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών, εγείρουν ανησυχίες ως προς τις 
δυσμενείς επιπτώσεις τους στην ορθή λειτουργία του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
ενός δημοκρατικού κράτους.

                                                                                                                                                  
φιλοδοξία για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών. Η σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών και η 
εδραίωση ενός προβλέψιμου συστήματος στους τομείς της φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν 
τους ακρογωνιαίους λίθους μιας σύγχρονης βιώσιμης εθνικής οικονομίας».


