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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLAMENT 2009 - 2014

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

6.9.2012

WERKDOCUMENT 2
over de situatie van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije 
(overeenkomstig de EP-resolutie van 16 februari 2012) - Grondbeginselen en 
fundamentele rechten

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Rui Tavares

Juan Fernando López Aguilar (coauteur)



PE492.609v01-00 2/8 DT\906320NL.doc

NL

I. Inleiding
In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van de grondwet van Hongarije, die op 18 
april 2011 is aangenomen en op 1 januari 2012 in werking is getreden. Een aantal bepalingen uit 
deze grondwet zal worden bezien tegen de achtergrond van de gemeenschappelijke fundamentele 
waarden van de lidstaten van de EU en de Raad van Europa, alsook tegen de achtergrond van de 
rechtsbeginselen die zijn verankerd in de EU-Verdragen, het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie (hierna: "het Handvest"), het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
("EVRM") en de relevante rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens 
("EHRM") en het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HJEU"). Hierbij zal rekening worden 
gehouden met het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije, goedgekeurd door de 
Commissie van Venetië op 17-18 juni 20111 en met het op 6 juli 20112 overgelegde standpunt in 
dezen van de regering van Hongarije.

II. Gemeenschappelijke Europese waarden
De gemeenschappelijke Europese waarden kunnen worden gedefinieerd als een gedeelde 
interpretatie van democratie, fundamentele rechtsbeginselen, zoals de rechtsstaat, en 
grondrechten, waarop het Europese integratieproces is gebaseerd. Internationale 
overeenkomsten, de EU-Verdragen en de rechtspraak van het EHRM en het HJEU zijn 
kernonderdelen van deze gemeenschappelijke interpretatie. 
Hoewel de eerste Verdragen geen uitdrukkelijke bepalingen inzake grondrechten bevatten, heeft 
het HJEU in zijn rechtspraak reeds in een vroeg stadium gewezen op het bestaan van een aantal 
algemene beginselen en waarden die een integraal deel van de gemeenschappelijke rechtsorde 
vormen. In de vroege jaren zeventig verklaarde het HJEU dat de grondrechten een onmisbaar 
deel uitmaken van de algemene rechtsbeginselen op de naleving waarvan het Hof toeziet. 
Volgens het Hof vloeien zij voort uit de gemeenschappelijke constitutionele traditie van de 
lidstaten (Internationale Handelsgesellschaft3) en internationale verdragen (Nold4) waaraan de 
lidstaten hebben meegewerkt of waarbij zij zich hebben aangesloten. Bijgevolg vormen de 
algemene beginselen van de EU niet alleen politieke verplichtingen, maar ook juridische 
maatstaven voor de beoordeling van de Europese rechtsorde en de nationale rechtsstelsels.
In de loop van de jaren zeventig en tachtig werden niet alleen in de Europese rechtspraak 
verwijzingen naar fundamentele beginselen van de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging 
van de mensenrechten opgenomen, maar sloten ook de instellingen zich hierbij aan. In zijn 
verklaring van Kopenhagen inzake democratie verklaarde de Raad dat de eerbiediging van de 
mensenrechten en de democratie "de wezenlijke elementen van het lidmaatschap van de 
Europese Gemeenschappen" zijn5. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht 
werden de gemeenschappelijke rechtsbeginselen van "vrijheid, democratie, eerbiediging van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat" neergelegd in de 
Verdragen6. Door de goedkeuring van het Handvest in 2000 werd de gemeenschappelijke 
Europese waarden meer zichtbaarheid verleend. Bij het Verdrag van Lissabon kreeg het 
Handvest dezelfde juridische waarde als de Verdragen (artikel 6, lid 1, VEU).

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn de criteria van Kopenhagen 
verankerd in artikel 2 VWEU, dat als volgt luidt: "De waarden waarop de Unie berust, zijn 
eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
                                               
1 Advies nr. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Zaak 11/70, Jurispr. 1970, blz. 1161.
4 Zaak 4/73, Jurispr. 1974, blz. 491.
5 Verklaring van de Europese Raad, Kopenhagen, 8 april 1978, Bulletin EG nr. 3-1978.
6 In het toenmalige artikel F van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
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eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden 
behoren". Daaraan wordt toegevoegd: "Deze waarden hebben de lidstaten gemeen". In de tekst 
van artikel 6, lid 3, VEU wordt bovendien de voornoemde rechtspraak geconsolideerd: "De 
grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij voortvloeien uit de constitutionele 
tradities die de lidstaten gemeen hebben, maken als algemene beginselen deel uit van het recht 
van de Unie." 

Deze fundamentele waarden, die hun weerslag in rechtsnormen vinden, moeten zowel in 
grensoverschrijdende als in interne situaties worden geëerbiedigd, dat wil zeggen bij elke 
uitoefening van openbaar gezag in de rechtsruimte van de EU1. De fundamentele grondrechten 
moeten worden beschermd ongeacht de in artikel 51, lid 1, van het Handvest geformuleerde 
beperking tot situaties waarin het recht van de Unie ten uitvoer wordt gelegd, aangezien artikel 2 
VEU niet onderhevig is aan de beperking van artikel 51, lid 1, van het Handvest2. Deze 
redenering wordt bevestigd door het HJEU met zijn verwijzing naar het feit dat zelfs in een puur 
interne situatie sprake moet zijn van "het effectieve genot van de belangrijkste aan de status van 
burger van de Unie ontleende rechten"3. Dit wordt tevens bevestigd door het concept "civis 
europaeus sum", dat twee decennia geleden door advocaat-generaal Jacobs in de zaak 
Konstantinidis werd geformuleerd4.
Op grond van deze gemeenschappelijke waarden dient de EU zich sterk te maken voor 
verscheidenheid, waaruit de verplichting voortvloeit om "de gelijkheid van de lidstaten voor de 
Verdragen, alsmede hun nationale identiteit" te eerbiedigen, zoals bepaald in artikel 4, lid 2 
VEU. In het kader van de Verdragen is het respecteren van de "nationale identiteit" en de 
"verschillende rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten"5 onlosmakelijk verbonden met de 
beginselen van "loyale samenwerking"6, "wederzijdse erkenning"7 en daarmee ook wederzijds 
vertrouwen. Dit betekent dat de juiste balans moet worden gevonden tussen het respecteren van 
nationale identiteiten en de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van de EU, waartoe 
ook de eerbiediging van de gemeenschappelijke fundamentele waarden behoort die zijn 
verankerd in de Verdragen, het Handvest, het EVRM en de relevante rechtspraak van het HJEU 
en het EHRM. Een dergelijke overeenstemming vormt een cruciale voorwaarde om een 
doeltreffende wederzijdse erkenning en grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale 
autoriteiten te kunnen waarborgen op basis van wederzijds vertrouwen op de eerbiediging van 
dezelfde fundamentele waarden, zodat een echte en goed functionerende Europese rechtsruimte 
kan ontstaan. Het essentiële belang van de gemeenschappelijke Europese waarden wordt verder 
bevestigd door de speciale, in artikel 7 VEU omschreven procedure voor het politieke toezicht 
op de eerbiediging van deze fundamentele waarden.

Elke lidstaat van de EU is bij de opstelling van zijn nationale grondwet derhalve gebonden aan 
normen op verschillende niveaus: 1) internationale normen op grond van het toebehoren tot de 
internationale gemeenschap (bepalingen van het VN-Handvest); 2) normen van toepassing op de 
leden van de Raad van Europa (naleving van de vereisten van het EVRM, met name wat betreft 
het verbod op de doodstraf overeenkomstig de protocollen 6 en 13 bij het EVRM); 3) normen 
van toepassing op de lidstaten van de EU (naleving van het EU-Handvest bij de 
                                               
1 Zie ook A. von Bogdandy et al., "Reverse solange - Protecting the essence of fundamental rights against EU 
Member States", Common Market Law Review 49, 2012, blz. 489-519.
2 Waarbij moet worden opgemerkt dat het HJEU een ruime interpretatie van de tenuitvoerlegging van het recht van 
de Unie hanteert – zie bijvoorbeeld zaak C-260/89, ERT.
3 Zie in dit verband zaak C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Zaak C-168/91.
5 Zie artikel 67 VWEU.
6 Artikel 4, lid 3 VEU.
7 Artikelen 81 en 82 VWEU.
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tenuitvoerlegging van het recht van de Unie en algemene naleving van de in artikel 2 VEU 
bedoelde fundamentele waarden bij de uitoefening van openbaar gezag, ongeacht of er sprake is 
van een grensoverschrijdende situatie of van de toepassing van EU-recht).

III. Wetgevingsniveau en institutionele opzet
Op 1 januari 2012 trad de nieuwe grondwet van Hongarije in werking. Door vertegenwoordigers 
die waren geselecteerd uit Fidesz-KDNP werd een ontwerpversie opgesteld die op 14 maart 2011 
aan het Hongaarse parlement voorgelegd.  Een maand later, op 18 april 2011, werd de grondwet 
door het Hongaarse parlement aangenomen. De Commissie van Venetië1 heeft er reeds op 
gewezen dat de opstelling van het ontwerp, de beraadslaging erover en de goedkeuring ervan 
onderhevig waren aan krappe termijnen en dat daarbij slechts was voorzien in beperkte 
mogelijkheden voor debat over het ontwerp door de politieke krachten en het maatschappelijk 
middenveld. Daar een grondwet in een algemeen geaccepteerde rechts- en institutionele orde van 
de samenleving voorziet, gaf het voorbereidings- en goedkeuringsproces van de Hongaarse 
grondwet aanleiding tot bezorgdheid ten aanzien van de transparantie, openheid en 
participatiemogelijkheden2.

Bovendien wordt in de nieuwe grondwet voor cruciale sectoren in algemene termen een globaal 
kader opgezet, terwijl de meeste vraagstukken van centraal belang worden overgelaten aan 
kardinale wetten. In dit verband bevat de Hongaarse grondwet meer dan 50 verwijzingen naar 
kardinale wetten bij welke belangrijke maatschappelijke thema's en institutionele structuren 
geregeld zijn, zoals de rechterlijke macht (artikel 25, lid 7), het gezinsbeleid (artikel L), de 
rechten van nationale minderheden (artikel XXIX, lid 3), de opzet van ministeries en overige 
organen voor overheidsbestuur (artikel 17, lid 4), enz. Kardinale wetten vereisen voor 
goedkeuring en wijziging een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de 
parlementsleden. 
Het gebruik van kardinale wetten voor het vastleggen van fundamentele beginselen doet 
vraagstukken van juridische aard rijzen, en wel om twee belangrijke redenen: Ten eerste moeten 
dergelijke wetten, bij gebrek aan duidelijke formuleringen in de grondwet, uiterst voorzichtig 
worden opgesteld, om te voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan fundamentele waarborgen 
(zoals de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht). Ten tweede kan, indien ruim gebruik 
wordt gemaakt van kardinale wetten, een bij verkiezingen gekozen nieuwe wetgever beperkt 
worden in zijn mogelijkheden om gestalte te geven aan de wetgeving3. In dit verband 
verduidelijkt artikel 3 van Protocol nr. 1 bij het EVRM dat verkiezingen "uitdrukking van de 
opvatting van de bevolking in de keuze van de wetgever" moeten waarborgen. Parlementen 
moeten dus op flexibele wijze kunnen reageren op nieuwe maatschappelijke uitdagingen. 
Daarom heeft de Commissie van Venetië aanbevolen de reikwijdte van de kardinale wetten te 
beperken tot gebieden waar een sterke rechtvaardiging bestaat voor het vereiste van een twee 
derde meerderheid4.

IV. Grondrechten en fundamentele vrijheden

                                               
1 Zie CDL-AD(2011)001: Commissie van Venetië, Opinion on three legal questions arising in the process of 
drafting the new Constitution of Hungary van 28 maart 2011, paragrafen 16-19.
2 Zie met betrekking tot dit punt CDL-AD(2011)016: Commissie van Venetië, Advies inzake de nieuwe grondwet 
van Hongarije, 20 juni 2011, paragraaf 11.
3 Zie het advies van de Commissie van Venetië, paragraaf 24. 
4 Zie het advies van de Commissie van Venetië, paragraaf 27. Zie ook CDL (2011)058: standpunt van de regering 
van Hongarije ten aanzien van het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije, blz. 2: "De nieuwe grondwet 
bevat weliswaar 50 verwijzingen naar kardinale wetten, maar feitelijk is het aantal onderwerpen dat wordt geregeld 
bij kardinale wetten (die met een twee derde meerderheid moeten worden aangenomen) in de nieuwe grondwet 
verminderd van 28 tot 26. Bijgevolg is de werkingssfeer van de kardinale wetten ingeperkt."
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Het hoofdstuk "Vrijheid en verantwoordelijkheid" (artikelen I-XXXI) van de grondwet bevat 
regelingen met betrekking tot de grondrechten en de fundamentele vrijheden. De eerste zin van 
artikel I, lid 3 luidt als volgt: "de regels voor fundamentele rechten en plichten worden bepaald 
door middel van wetgevingshandelingen". Er worden geen richtsnoeren gegeven betreffende de 
draagwijdte en de inhoud van deze wetgevingshandelingen. Het vage karakter van de bepalingen 
van de grondwet met betrekking tot een aantal grondrechten en de verwijzing naar 
wetgevingshandelingen doet vragen rijzen over de mate van bescherming van de grondrechten 
en de naleving van internationale mensenrechteninstrumenten.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de constitutionele bepaling inzake de persvrijheid1, die niet is 
geformuleerd als het recht van elk individu, maar als een verplichting van de staat2. Bovendien 
wordt de regeling van gedetailleerde voorschriften voor de vrijheid en het toezicht daarop 
overgelaten aan een kardinale wet, zonder dat daarbij de doelstellingen, inhoud en beperkingen 
van die wet uiteen worden gezet3. De Commissie van Venetië deed de aanbeveling om duidelijk 
te maken dat de constitutionele garanties individuele rechten bevatten4.
Daarnaast bestaat er bezorgdheid over het niveau van de geboden bescherming voor nationale en 
etnische minderheden, zoals neergelegd in artikel XXIX van de grondwet, waarin een verwijzing 
naar een uitdrukkelijke verplichting van de staat ontbreekt5, over de mogelijkheid van een 
levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating in gevallen van opzettelijke 
geweldmisdrijven6 (artikel IV) en over het feit dat de afschaffing van de doodstraf in de 

                                               
1 Zie artikel 10 van het EVRM en artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de EU.
2 Zie artikel IX van de grondwet: "1) Eenieder heeft het recht zijn of haar mening te uiten. 2) Hongarije erkent en 
verdedigt de vrijheid en de verscheidenheid van de pers en draagt zorg voor de voorwaarden voor de vrije 
verspreiding van informatie die noodzakelijk is voor de vorming van een democratische publieke opinie. 3) Nadere 
voorschriften voor de persvrijheid en het toezichtsorgaan voor mediadiensten, persproducten en de 
informatiecommunicatiemarkt worden bij een kardinale wet geregeld."
3 Zie het standpunt van de regering van Hongarije, blz. 6: "In artikel IX van de grondwet wordt verklaard dat elke 
persoon het recht heeft zijn of haar mening te uiten. Een dergelijke formulering van de vrijheid van meningsuiting is 
volledig in lijn met het desbetreffende artikel van het EVRM (artikel X). Bij artikel IX is de staat tevens verplicht de 
vrijheid en de verscheidenheid van de pers te erkennen en te verdedigen en zorg te dragen voor de voorwaarden 
voor de vrije verspreiding van informatie die noodzakelijk is voor de vorming van een democratische publieke 
opinie. Ook het EVRM bevat geen uitdrukkelijke formulering met betrekking tot het individuele recht op persvrijheid 
– een dergelijk recht moet worden afgeleid van het individuele recht op vrije meningsuiting.”
4 Zie het advies van de Commissie van Venetië, paragraaf 74.
5 Zie het advies van de Commissie van Venetië, paragraaf 82. Zie ook het standpunt van de regering van Hongarije, 
blz. 7: "Artikel XXIX, in samenhang met de relevante bepalingen van de preambule, voorziet in een sterke 
verplichting van de overheid om de nationale minderheden te beschermen. In de preambule is bepaald dat de 
nationale minderheden die bij ons woonachtig zijn, deel uitmaken van de politieke gemeenschap van Hongarije en 
een bestanddeel zijn van de staat en dat de leden van de Hongaarse natie zich ertoe verbinden de talen en culturen 
van de in Hongarije levende nationale minderheden te beschermen en te vrijwaren... De omschrijving van en de 
gedetailleerde voorschriften voor de rechten van de in Hongarije levende nationale minderheden en de 
voorschriften voor de verkiezing van hun lokale en nationale organen voor zelfbestuur worden nader vastgesteld bij 
een kardinale wet. Zie ook het advies nr. 671/2012 van de Commissie van Venetië over de wet inzake de rechten 
van nationale minderheden, paragrafen 13 t/m 20.
6 In paragraaf 69 van haar advies stelt de Commissie van Venetië vast: "artikel IV van de nieuwe Hongaarse 
grondwet [voldoet niet] aan de Europese mensenrechtennormen, indien dit wordt uitgelegd als het uitsluiten van de 
mogelijkheid om een levenslange straf feitelijk en wettelijk te verminderen." Zie het standpunt van de regering van 
Hongarije, blz. 6: "De bepaling inzake levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating werd in de 
grondwet opgenomen op uitdrukkelijke wens van de Hongaarse kiezers, die zij tijdens de nationale raadpleging over 
de nieuwe grondwet hebben geuit. De grondwet bevat strenge beperkingen met betrekking tot de toepassing van die 
regel: een dergelijke strenge straf mag alleen worden opgelegd voor opzettelijke geweldmisdrijven. De president 
kan gratie verlenen aan veroordeelden." Ofschoon het opleggen van een levenslange gevangenisstraf aan een 
volwassen dader op zichzelf niet is verboden bij of onverenigbaar is met artikel 3, is het EHR tegelijkertijd van 
oordeel dat het opleggen van een onverminderbare levenslange gevangenisstraf aan een volwassene tot problemen 
kan leiden op grond van artikel 3 (zie onder meer Nivette/Frankrijk, nr. 44190/98, ECHR 2001-VII, 
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grondwet niet uitdrukkelijk wordt genoemd1. Het verbod op de doodstraf is uitdrukkelijk 
vastgesteld in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in de protocollen nrs. 
6 en 13 bij het EVRM.

Zoals de Commissie van Venetië reeds heeft onderstreept dat grondwetten "in de regel 
bepalingen bevatten op grond waarvan zaken worden gereguleerd die van het allergrootste 
belang zijn voor het functioneren van de staat en de bescherming van de individuele 
fundamentele rechten. Daarom is het essentieel dat de belangrijkste daarmee verband houdende 
garanties worden gespecificeerd in de tekst van de grondwet, en niet worden overgelaten aan 
lagere regelgeving"2. In dit verband is het van cruciaal belang dat de interpretatie van 
grondwettelijke bepalingen inzake grondrechten en fundamentele vrijheden voldoet aan 
bindende Europese normen, met name het EVRM, het Handvest en de daaraan gerelateerde 
rechtspraak. 

V. Scheiding van de machten
Een democratisch institutioneel kader dat is gebaseerd op het beginsel van de scheiding van de 
machten en wederzijdse controle, is een essentiële voorwaarde voor het waarborgen van 
wederzijds vertrouwen in de EU en voor wederzijdse erkenning als kernbeginsel van de justitiële 
samenwerking in burgerlijke en strafzaken (artikelen 81 en 82 VWEU). De bepalingen van de 
Hongaarse grondwet bij welke de bevoegdheden van het parlement en van het constitutioneel hof 
op bepaalde terreinen worden beperkt, geven derhalve aanleiding tot bezorgdheid, aangezien zij 
afbreuk zouden kunnen doen aan het wederzijdse vertrouwen. 
Op begrotingsgebied is een beperking van de parlementaire bevoegdheden ingevoerd, daar de 
nieuw opgerichte, niet-parlementaire begrotingsraad een 'vetorecht' lijkt te hebben ten aanzien 
van de overheidsbegroting.3 De vaststelling van de begroting is normaliter een kernbevoegdheid 
en het exclusieve voorrecht van het parlement en vormt de voorwaarde voor de tenuitvoerlegging 
van het beleidsprogramma. De Commissie van Venetië heeft er reeds op gewezen dat het feit dat 
de goedkeuring van de begroting afhankelijk wordt gemaakt van een andere autoriteit met 
beperkte democratische legitimiteit een negatief effect kan hebben op de democratische 
legitimiteit van de budgettaire beslissingen4. Volgens artikel 23 van de grondwet kan het 
parlement bij een kardinale wet autonome regelgevingsorganen instellen om bepaalde taken en 
bevoegdheden van de uitvoerende macht uit te oefenen, waardoor naar het oordeel van de 
Commissie van Venetië echter de bevoegdheden van het parlement kunnen worden ingeperkt5.

                                                                                                                                                      
Stanford/Verenigd Koninkrijk, nr. 73299/01, 12 december 2002; en Kafkaris/Cyprus, nr. 21906/04, 12 februari 
2008).
1 Hoewel Hongarije de protocollen nrs. 6 en 13 bij het EVRM heeft geratificeerd. Zie het advies van de Commissie 
van Venetië, paragraaf 68. Zie ook het standpunt van de regering van Hongarije, blz. 6: "Hoewel een specifieke
verwijzing naar de afschaffing van de doodstraf in de grondwet ontbreekt, heeft het constitutionele hof een 
dergelijke straf reeds in 1990 [...] ongrondwettig verklaard." Er bestaat geen wettelijke verplichting om de 
afschaffing van de doodstraf uitdrukkelijk op te nemen in de grondwet, aangezien het Hongaarse rechtsstel in geen 
enkele constitutionele wijze voorziet waarop de doodstraf zou kunnen worden ingevoerd." Zie voor wat betreft het 
belang van de afschaffing van de doodstraf aanbeveling 1760 en resolutie 1560 van de Parlementaire Assemblee van 
de Raad van Europa, volgens welke een duidelijk nationaal standpunt inzake de afschaffing van de doodstraf een 
belangrijk onderdeel vormt van de bestrijding van de toepassing ervan.
2 Zie het advies van de Commissie van Venetië, paragraaf 148.
3 Zie artikel 44, lid 3 van de grondwet: "Teneinde te voldoen aan de vereisten van artikel 36, leden 4 en 5 wordt de 
wet inzake de overheidsbegroting vastgesteld behoudens goedkeuring door de begrotingsraad."
4 Zie het advies van de Commissie van Venetië, paragraaf 129.
5 Zie het advies van de Commissie van Venetië, paragraaf 90. Zie ook het standpunt van de regering van Hongarije, 
blz. 8: "Deze autonome organen dienen op jaarlijkse basis verslag uit te brengen aan het parlement, zodat hun 
activiteiten, d.w.z. de uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden, het voorwerp blijft van adequate controle door 
de wetgever. Bovendien is in artikel 23 uitdrukkelijk bepaald dat de door de voorzitters van de autonome 
regelgevingsorganen uitgevaardigde decreten niet in strijd mogen zijn met hogere rechtsnormen zoals 
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Daarnaast heeft de Commissie van Venetië de aandacht gevestigd op een aantal problemen in 
verband met de twee kardinale wetten inzake de rechterlijke macht1 met betrekking tot de ruime 
rol die daarin wordt toebedeeld aan het hoofd van de gerechtelijke administratie (voorzitter van 
het nationaal bureau van Justitie) en diens verhouding tot de nationale justitiële raad, en met 
betrekking tot de duur van de proeftijd bij voorwaardelijke straffen, de overplaatsing van 
rechters en de toewijzing van zaken2. Deze problemen hielden rechtstreeks verband met de 
cruciale kwestie van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht. 
Inmiddels heeft het Hongaarse parlement verschillende wijzigingen aangenomen om de 
vastgestelde problemen op te lossen, hoewel de proeftijd nog steeds langer dan 6 jaar lijkt te 
kunnen duren3. Tevens heeft de Commissie van Venetië haar bezorgdheid geuit over al te 
verreikende bevoegdheden van het Openbaar Ministerie, zoals de verplichting dat 
ondernemingen op verzoek documenten aan de openbare aanklager moeten overleggen, de 
bevoegdheid om particuliere gebouwen te betreden, een zeer ruime rol bij het toezicht op 
administratieve procedures, het ontbreken van een raad voor rechtsvervolging, enz.4.
Bij artikel 37, lid 4, van de nieuwe grondwet wordt de bevoegdheid van het constitutioneel hof 
tot toetsing van de grondwettelijkheid van de wetten inzake de overheidsbegroting en de 
tenuitvoerlegging daarvan beperkt tot de uitdrukkelijk vermelde gebieden (schending van de 
rechten op leven en de menselijke waardigheid, de bescherming van persoonsgegevens, de 
vrijheid van gedachte, geweten en religie, of rechten ten aanzien van het Hongaars burgerschap 
[…]"), waardoor inbreuken op andere grondrechten ongestraft zouden blijven. Zoals dringen 
aanbevolen door de Commissie van Venetië moet het hof gerechtigd zijn van alle wetten te 
beoordelen of deze overeenstemmen met de mensenrechten zoals die worden gegarandeerd in de 
grondwet, met name het recht om niet te worden gediscrimineerd (artikel 14 EVRM; artikel 21 
van het Handvest) en het recht om niet onrechtmatig van eigendom te worden ontdaan (artikel 1 
van Protocol nr. 1 bij het EVRM; artikel 17 van het Handvest)5. Het constitutionele hof is 
volgens de grondwet tevens verplicht zich te houden aan het "beginsel van evenwichtig, 
transparant en duurzaam begrotingsbeheer"6. Hierdoor lijkt het begrotingsbeheer prioriteit te 
krijgen bij de afweging van belangen in gevallen van potentiële schendingen van grondrechten. 
De Commissie van Venetië is van oordeel dat financiële overwegingen kunnen meewegen in de 
interpretatie en toepassing van normen, maar dat ze niet boven de constitutionele garanties 
kunnen worden gesteld7.

De hierboven besproken kwesties op een aantal essentiële gebieden, zoals de beknotte 
                                                                                                                                                      
parlementaire wetten."
1 Wet CLXI van 2011 en Wet CLXII van 2011 en de aangenomen wet tot wijziging van die beide wetten (voorstel 
nr. T/6393).
2 Zie advies 663/2012 inzake de rechterlijke macht en het antwoord daarop van de Hongaarse regering alsmede de 
recente wetswijzigingen.
3 Zie Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Werkdocument 1 over de situatie van de 
grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (op grond van de resolutie van het Europees Parlement van 16 
februari 2012) – Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, 26 juni 2012, blz. 3, met de opmerkingen die zijn 
ingediend door de regering van Hongarije. 
4 Zie advies nr. 668/2012 met betrekking tot het openbaar ministerie en de door de Hongaarse regeringen ingediende 
opmerkingen over het ontwerpadvies.
5 Zie het advies van de Commissie van Venetië, paragraaf 127.
6 Artikel N, lid 3.
7 Zie het advies van de Commissie van Venetië, paragraaf 51. Zie ook het standpunt van de regering van Hongarije, 
blz. 4: "De bepaling van de nieuwe grondwet volgens welke 'het constitutioneel hof, de rechters en lokale overheden 
verplicht zijn bij de uitoefening van hun taken het beginsel van een evenwichtig, transparant en duurzaam 
begrotingsbeheer in acht te nemen' is strikt genomen van toepassing op hun administratief beheer als publieke 
instellingen en kan niet worden beschouwd als interpretatiebeginsel dat toepasselijk is in de context van de 
uitoefening van hun eigenlijke taken (in het geval van het constitutionele hof: in de context van zijn taak van 
constitutionele toetsing)."
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bevoegdheden van het constitutionele hof ten aanzien van de belastingwetgeving, de inperking 
van de parlementaire bevoegdheden met betrekking tot begrotingsaangelegenheden in 
combinatie met de prominente rol van de begrotingsraad op dit gebied1, de bepalingen inzake de 
rechterlijke macht en het openbaar ministerie wekken bezorgdheid, aangezien zij afbreuk zouden 
kunnen doen aan de correcte werking van de wederzijdse controle van de machten binnen de 
democratische staat.

                                               
1 Zie het standpunt van de regering van Hongarije, blz. 9: "De bevoegdheden en procedures en de organisatie en 
werking van het constitutionele hof worden nader geregeld bij een kardinale wet, waarin de door de Commissie van 
Venetië aangekaarte zaken verder zullen worden verduidelijkt. De invoering van het vereiste van een twee derde 
meerderheid voor de goedkeuring van wetten op gebieden als het sociaal en het belastingbeleid en de oprichting 
van een begrotingsraad geven blijk van het streven naar stabiele overheidsfinanciën. Stabiele overheidsfinanciën en 
voorspelbare belasting- en socialezekerheidsstelsels vormen hoekstenen van een moderne en duurzame nationale 
economie."


