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I. Wprowadzenie
Niniejszy dokument zawiera analizę ustawy zasadniczej Węgier, która została przyjęta w dniu 
18 kwietnia 2011 r. i weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. Wiele jej postanowień 
rozpatruje się na tle podstawowych wartości powszechnie przyjętych przez państwa 
członkowskie UE i Radę Europy, jak również na tle zasad prawnych zawartych w Traktatach 
UE, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (Karta), europejskiej konwencji praw 
człowieka (EKPC) oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W analizie tej uwzględniono opinię w sprawie 
nowej konstytucji Węgier, przyjętą przez Komisję Wenecką w dniach 17–18 czerwca 
2011 r.1, i stanowisko rządu Węgier w jej sprawie, przekazane w dniu 6 lipca 2011 r.2.

II. Wspólne wartości europejskie
Wspólne wartości europejskie można zdefiniować jako wspólnie przyjęty sposób rozumienia 
demokracji, podstawowych zasad prawnych, takich jak praworządność i prawa podstawowe, 
na których opiera się proces integracji europejskiej. Kluczowymi elementami takiego 
wspólnego sposobu rozumienia są umowy międzynarodowe, Traktaty UE, a także 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i orzecznictwo TSUE. 
Jakkolwiek pierwsze Traktaty nie zawierają wyraźnego postanowienia dotyczącego praw 
podstawowych, już we wczesnym orzecznictwie TSUE potwierdza się istnienie zbioru 
ogólnych zasad i wartości, które stanowią integralną część wspólnego porządku prawnego. Na 
początku lat siedemdziesiątych XX w. TSUE orzekł, że prawa podstawowe są integralną 
częścią ogólnych zasad prawa, których przestrzeganie zapewnia Trybunał. Swoje stanowisko 
na temat ich istnienia Trybunał oparł na wspólnych tradycjach konstytucyjnych państw 
członkowskich (Internationale Handelsgesellschaft3) i traktatach międzynarodowych, przy 
tworzeniu których uczestniczyły wszystkie państwa członkowskie lub są ich sygnatariuszami 
(Nold4), między innymi EKPC. W związku z tym zasady ogólne UE nie są jedynie 
zobowiązaniami politycznymi, ale parametrami prawnymi służącymi do oceny unijnego 
porządku prawnego i krajowych porządków prawnych.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. odniesienia do podstawowych zasad 
demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka nie tylko znajdowały się 
w orzecznictwie; powoływały się na nie także instytucje. Rada Europejska w swojej deklaracji 
kopenhaskiej w sprawie demokracji oświadczyła, że poszanowanie praw człowieka i demokracja 
są „zasadniczymi elementami członkostwa we Wspólnotach Europejskich”5. Od wejścia w życie 
Traktatu z Maastricht wspólne zasady prawne „wolności, demokracji, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności” są zapisane w Traktatach6. Przyjęcie 
Karty w 2000 r. przyczyniło się do jeszcze większego wyeksponowania wspólnych wartości 
europejskich. W Traktacie z Lizbony Karcie nadano takie samo znaczenie prawne, jakie mają 
Traktaty (art. 6 ust. 1 TUE).
Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w art. 2 TUE, w którym zostały zapisane kryteria 
kopenhaskie, stwierdza się, że „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby 

                                               
1 Opinia nr 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Sprawa 11/70 [1970], Rec. s. 1161.
4 Sprawa 4/73 [1974], Rec. s. 491.
5 Deklaracja Rady Europejskiej w sprawie demokracji z dnia 8 kwietnia 1978 r., Biuletyn WE nr 3 z 1978 r.
6 Ówczesny art. F Traktatu o Unii Europejskiej.
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ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania 
praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości”. A następnie, że „wartości te 
są wspólne Państwom Członkowskim”. Również w art. 6 ust. 3 TUE wyżej wspomniane 
orzecznictwo znajduje swoje potwierdzenie w zapisie stwierdzającym, że „prawa 
podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom 
Członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa”.
Obowiązek poszanowania tych wartości podstawowych, które składają się na normy prawne, 
rozciąga się zarówno na sytuacje transgraniczne, jak i czysto wewnętrzne, a to oznacza, że 
dotyczy on każdej czynności związanej z wykonywaniem władzy publicznej w przestrzeni 
prawnej UE1. Obowiązek ochrony głównych praw podstawowych istnieje bez względu na 
ograniczenie określone w art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych UE w sytuacjach, 
w których stosuje się prawo Unii, ponieważ art. 2 TUE nie obejmuje ograniczenia zawartego 
w art. 51 ust. 1 Karty2. Taki tok rozumowania TSUE potwierdza, odnosząc się do „możności 
korzystania z istoty praw związanych ze statusem obywatela Unii”, nawet w sytuacji czysto 
wewnętrznej3. Znajduje to potwierdzenie w koncepcji civis europaeus sum zastosowanej 
dwadzieścia lat temu przez rzecznika generalnego Jacobsa w sprawie Konstantinidis4.
Te wspólne wartości idą w parze z zobowiązaniem UE do poszanowania różnorodności, 
przełożonego na zobowiązanie Unii do poszanowania równości państw członkowskich wobec 
Traktatów, jak również ich tożsamości narodowej, zgodnie z zapisem art. 4 ust. 2 TUE. 
W ramach Traktatów poszanowanie „tożsamości narodowej” oraz „różnych systemów 
i tradycji prawnych Państw Członkowskich”5 jest nieodłącznie związane z zasadami „lojalnej 
współpracy”6 oraz „wzajemnym uznawaniem orzeczeń”7 a więc wzajemnym zaufaniem. 
Oznacza to, że trzeba znaleźć właściwe proporcje między poszanowaniem tożsamości 
narodowych a konsekwencjami wynikającymi ze statusu państwa członkowskiego UE, także 
w odniesieniu do wspólnych podstawowych wartości zapisanych w Traktatach, Karcie, EKPC 
oraz orzecznictwie TSUE i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Przyjęcie takiego sposobu rozumowania jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia 
skutecznego wzajemnego uznawania orzeczeń i współpracy transgranicznej między organami 
krajowymi, opartych na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu tych samych wartości 
podstawowych, a co za tym idzie – stworzenia prawdziwej i należycie funkcjonującej 
europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. Dodatkowym potwierdzeniem najwyższej wagi 
istnienia i znaczenia wspólnych wartości europejskich jest specjalna procedura przewidująca 
polityczną kontrolę przestrzegania tych podstawowych wartości, ustanowiona w art. 7 TUE.

W związku z tym na państwie członkowskim UE, które tworzy swoją konstytucję narodową, 
ciąży zobowiązanie wynikające ze standardów różnego szczebla: (1) międzynarodowych 
standardów wynikających z członkostwa we wspólnocie międzynarodowej (postanowienia 

                                               
1 Zob. również A. von Bogdandy i inni, „Reverse Solange – Protecting the essence of fundamental rights against 
EU Member States” [„Odwrócona doktryna Solange – ochrona istoty praw podstawowych w państwach 
członkowskich UE”], „Common Market Law Review” nr 49 z 2012 r., s. 489–519.
2 Przy czym TSUE powołuje się w swojej wykładni na stosowanie prawa UE w szerokim znaczeniu – zob. na 
przykład sprawa C-260/89, ERT.
3 Zob. też w tej kwestii sprawa C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Sprawa C-168/91.
5 Zob. art. 67 TFUE.
6 Art. 4 ust. 3 TUE.
7 Art. 81 i 82 TFUE.
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Karty Narodów Zjednoczonych); (2) standardów związanych z członkostwem w Radzie
Europy (zgodnych z wymogami EKPC, w szczególności w odniesieniu do zakazu stosowania 
kary śmierci w zgodzie z protokołami nr 6 i nr 13 do EKPC); (3) standardów wynikających 
ze statusu państwa członkowskiego UE przestrzegającego postanowień Karty praw 
podstawowych UE przy stosowaniu prawa UE oraz ogólnie wykazującego poszanowanie dla 
podstawowych wartości wymienionych w art. 2 TUE podczas sprawowania władzy 
zwierzchniej, niezależnie od występowania sytuacji transgranicznej czy stosowania prawa 
UE.

III. Poziom regulacji podstawowych zasad i porządku instytucjonalnego
Nowa konstytucja, która jest ustawą zasadniczą Węgier, weszła w życie w dniu 1 stycznia 
2012 r. Projekt ustawy zasadniczej przygotowali wybrani przedstawiciele koalicji 
FIDESZ/KDNP i w dniu 14 marca 2011 r. przedstawili go w węgierskim parlamencie. 
Węgierski parlament przyjął go miesiąc później, to znaczy w dniu 18 kwietnia 2011 r. 
Zdaniem Komisji Weneckiej1 na proces opracowania, rozpatrywania i przyjmowania nowej 
konstytucji negatywny wpływ miał napięty harmonogram i ograniczone możliwości 
prawdziwego dialogu między wszystkimi siłami politycznymi a społeczeństwem 
obywatelskim. Biorąc pod uwagę, że konstytucja jest aktem ustanawiającym powszechnie 
akceptowany porządek prawny i instytucjonalny społeczeństwa, należy stwierdzić, że 
procedura opracowywania i przyjmowania ustawy zasadniczej Węgier budzi obawy 
dotyczące braku przejrzystości, otwartości i włączenia społecznego2.

Ponadto w nowej konstytucji ustanawia się zaledwie bardzo ogólne ramy dotyczące 
kluczowych sektorów, za pomocą ogólnych sformułowań, w związku z czym większość 
istotnych kwestii pozostaje przedmiotem ustaw kardynalnych. W węgierskiej konstytucji 
znajduje się w tym zakresie ponad 50 odniesień do ustaw kardynalnych regulujących ważne
zagadnienia społeczne i kwestie dotyczące porządku instytucjonalnego, na przykład systemu 
sądowniczego (art. 25 ust. 7), polityki rodzinnej (art. L), praw narodowości (art. XXIX ust. 3), 
określania ministerstw i innych organów administracji publicznej (art. 17 ust. 4) itd. Do 
przyjęcia i nowelizacji ustaw kardynalnych wymagana jest większość kwalifikowana 
stanowiąca dwie trzecie posłów do parlamentu. 
Stosowanie ustaw kardynalnych do regulowania podstawowych zasad budzi wątpliwości 
prawne z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, wobec braku jasnych sformułowań 
w konstytucji, przepisy takie należy opracowywać ze szczególną ostrożnością w celu 
zapewnienia podstawowych gwarancji (np. niezależności systemu sądowniczego). Po drugie, 
szerokie wykorzystywanie ustaw kardynalnych może się przyczynić do ograniczenia wpływu 
nowego ustawodawcy po wyborach3. W tym względzie w art. 3 protokołu nr 1 do EKPC 
znajduje się wyjaśnienie, że w wyborach należy zagwarantować „swobodę wyrażania opinii 
ludności w wyborze ciała ustawodawczego”. Parlamenty muszą więc mieć możliwość 
reagowania w sposób elastyczny na nowe wyzwania społeczne. W związku z tym Komisja 
Wenecka zaleca ograniczenie obszarów i zakresu ustaw kardynalnych do takich, w których 

                                               
1 CDL-AD(2011)001, opinia Komisji Weneckiej w sprawie trzech kwestii prawnych nasuwających się 
w związku z procesem opracowywania nowej konstytucji Węgier z dnia 28 marca 2011, pkt 16–19.
2 Zob. w tej kwestii CDL-AD(2011)016, opinia Komisji Weneckiej w sprawie nowej konstytucji Węgier z dnia 
20 czerwca 2011 r., pkt 11.
3 Zob. opinia Komisji Weneckiej, pkt 24. 
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istnieją solidne podstawy do przyjęcia wymogu większości stanowiącej dwie trzecie1.

IV. Prawa podstawowe i podstawowe wolności
Rozdział „Wolność i odpowiedzialność” (art. I-XXXI) ustawy zasadniczej reguluje prawa 
podstawowe i podstawowe wolności. Pierwsze zdanie art. I ust. 3 ma następujące brzmienie: 
„3. Przepisy dotyczące podstawowych praw i obowiązków określa ustawa organiczna”. 
Konstytucja nie zawiera żadnych wytycznych ani w sprawie zakresu ani treści takich ustaw 
organicznych. Niejasne sformułowanie postanowień konstytucji dotyczących wielu praw 
podstawowych i odniesienie do ustaw organicznych budzi wątpliwości co do poziomu 
ochrony praw podstawowych, a także zgodności z międzynarodowymi instrumentami 
dotyczącymi praw człowieka.

Uwagi te dotyczą na przykład konstytucyjnego postanowienia w sprawie wolności prasy2, 
która nie została ujęta jako prawo jednostki, lecz jako obowiązek państwa3. Ponadto kwestie 
uregulowania szczegółowych zasad wolności prasy i sprawowania nadzoru nad nimi wyraźnie 
się przenosi na ustawę kardynalną, bez żadnych wytycznych dotyczących celów, treści 
i ograniczeń takiej ustawy4. Komisja Wenecka zaleciła wyjaśnienie, że gwarancje 
konstytucyjne obejmują prawa indywidualne5.

Istnieją również obawy co do poziomu ochrony mniejszości narodowych i etnicznych, 
o których mowa w art. XXIX konstytucji, nie ma w nim bowiem żadnego wyraźnego 
zobowiązania ze strony państwa6 w związku z dopuszczeniem kary dożywotniego 
pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia w przypadku 
popełnienia umyślnych i brutalnych przestępstw7 (art. IV) oraz w związku z brakiem 
                                               
1 Opinia Komisji Weneckiej, pkt 27. Zob. także CDL (2011)058, stanowisko rządu Węgier dotyczące opinii 
w sprawie nowej konstytucji węgierskiej, s. 2: „Prawdą jest, że nowa konstytucja zawiera 50 odniesień do ustaw 
kardynalnych, ale rzeczywista liczba zagadnień, które mają być regulowane za pomocą ustaw kardynalnych 
(przyjmowanych większością stanowiącą dwie trzecie) została w nowej konstytucji zmniejszona z 28 do 26. 
W związku z tym zakres ustaw kardynalnych został zawężony”. 
2 Zob. art. 10 EKPC oraz art. 11 Karty praw podstawowych UE.
3 Art. IX ustawy zasadniczej. „1.   Każdy ma prawo do swobodnego głoszenia swych poglądów. 2. Węgry uznają 
i chronią wolność prasy oraz jej różnorodność, zapewniają także warunki swobodnej komunikacji niezbędnej do 
kształtowania się demokratycznej opinii publicznej. 3. Szczegółowe przepisy dotyczące wolności prasy oraz 
organu nadzoru nad mediami, prasą i rynkiem informacyjnym określa ustawa organiczna”. 
4 Zob. stanowisko rządu Węgier, s. 6: „W konstytucji – w art. IX – stwierdza się, że każdy ma prawo do 
swobodnego głoszenia swych poglądów. Takie sformułowanie zapisu o wolności wypowiedzi jest w pełni 
zgodne z odpowiednim artykułem EKPC (art. X). Równocześnie w art. IX zobowiązuje się Państwo do 
uznawania i ochrony wolności i różnorodności prasy oraz zapewniania warunków do swobodnej komunikacji 
niezbędnej do kształtowania się demokratycznej opinii publicznej. [...] W EKPC nie ma wyraźnego 
sformułowania na temat prawa jednostki do wolności prasy, natomiast takie prawo wynika z indywidualnego 
prawa do wolności wypowiedzi”.
5 Zob. opinia Komisji Weneckiej, pkt 74.
6 Zob. opinia Komisji Weneckiej, pkt 82. Zob. także stanowisko rządu Węgier, s. 7: „Artykuł XXIX, 
w powiązaniu z odpowiednimi postanowieniami preambuły, zawiera szerokie zobowiązanie Państwa do ochrony 
żyjących w nim narodowości. W preambule stwierdza się, że narodowości żyjące razem z nami stanowią część 
węgierskiej wspólnoty politycznej i są czynnikami państwowotwórczymi oraz że członkowie narodu 
węgierskiego zobowiązują się do ochrony i strzeżenia języków i kultur narodowości żyjących na terytorium 
Węgier. [...] Określenie szczegółowych zasad dotyczących praw narodowości żyjących na Węgrzech oraz zasad 
wyboru ich samorządów lokalnych i krajowych jest przeniesione na ustawę kardynalną”. Zob. również opinia 
Komisji Weneckiej nr 671/2012 w sprawie ustawy o prawach narodowości, pkt 13–20.
7 Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, pkt 69. „[...] art. IV nowej konstytucji węgierskiej jest sprzeczny 
z europejskimi standardami dotyczącymi praw człowieka, jeśli jest rozumiany jako wyłączenie możliwości 
ograniczenia – faktycznie lub z mocy prawa – kary dożywotniego pozbawienia wolności”. Zob. stanowisko 
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wyraźnego zapisu w konstytucji o zniesieniu kary śmierci1. Zakaz stosowania kary śmierci 
jest wyraźnie ustanowiony zarówno w Karcie praw podstawowych UE, jak i protokołach nr 6 
i nr 13 do EKPC.
Zgodnie ze stwierdzeniem Komisji Weneckiej „konstytucje zawierają postanowienia 
regulujące kwestie mające największe znaczenie dla funkcjonowania państwa i ochrony 
poszczególnych praw podstawowych. Jest więc niezbędne, aby związane z nimi 
najważniejsze gwarancje zostały określone w tekście konstytucji, a nie w ramach norm 
niższego szczebla”2. W związku z tym ważne jest, by wykładnia przepisów konstytucyjnych 
dotyczących podstawowych praw i wolności była wydawana zgodnie z obowiązującymi 
normami europejskimi, w szczególności z EKPC, Kartą i powiązanym orzecznictwem. 

V. Podział władzy
Demokratyczne ramy instytucjonalne oparte na zasadach podziału władzy oraz na kontroli 
i mechanizmach gwarantujących zachowanie równowagi politycznej są najważniejszym 
warunkiem zapewnienia wzajemnego zaufania w UE i stosowania wzajemnego uznawania 
orzeczeń jako podstawowej zasady współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych 
(art. 81 i 82 TFUE). Postanowienia węgierskiej konstytucji, które ograniczają uprawnienia 
parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego w pewnych dziedzinach, są więc źródłem obaw, 
ponieważ mogą one mieć negatywny wpływ na wzajemne zaufanie. 

Ograniczenie uprawnień parlamentu zostało wprowadzone w sferze spraw budżetowych, 
ponieważ nowo utworzona pozaparlamentarna Rada Budżetowa dysponuje, jak się zdaje, 
prawem weta wobec budżetu Państwa3. Przyjęcie budżetu państwa zazwyczaj należy do 
podstawowych kompetencji parlamentu i jest jego wyłącznym przywilejem, a także pozwala 
na realizację programu politycznego. Komisja Wenecka przypomina, że uzależnienie decyzji 
parlamentu w tej sprawie od zgody innego organu o ograniczonej legitymacji demokratycznej
może mieć negatywny wpływ na legitymację demokratyczną decyzji budżetowych4. Zgodnie 
z art. 23 ustawy zasadniczej parlament może powoływać autonomiczne organy regulacyjne 
                                                                                                                                                  
rządu Węgier, s. 6: „Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia 
została wprowadzona w konstytucji na wyraźne życzenie węgierskich wyborców, wyrażone w trakcie 
konsultacji krajowych w sprawie nowej konstytucji. Konstytucja zawiera jedynie ścisłe ograniczenie jej 
stosowania: polegające na tym, że poważna kara może być wymierzona wyłącznie za popełnienie umyślnego 
i brutalnego przestępstwa. Prezydent może udzielić ułaskawienia każdej osobie skazanej”. Chociaż wymierzenie 
jako takie osobie dorosłej kary dożywotniego pozbawienia wolności nie jest zakazane ani sprzeczne z art. 3, 
Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł również, że nałożenie kary dożywotniego więzienia bez możliwości 
przedterminowego zwolnienia może być przedmiotem rozważania pod kątem art. 3 (zob. m.in. Nivette przeciwko
Francji, nr 44190/98, Europejski Trybunał Praw Człowieka 2001-VII, Stanford przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu, nr 73299/01 z 12 grudnia 2002 r.; oraz sprawa Kafkaris przeciwko Cyprowi, nr 21906/04 z 12 lutego 
2008 r.).
1 Pomimo że Węgry ratyfikowały protokół nr 6 i protokół nr 13 do EKPC. Zob. opinia Komisji Weneckiej, 20, 
pkt 68. Zob. także stanowisko rządu Węgier, s. 6: „Mimo że w konstytucji pomija się szczególne odniesienie do 
zniesienia kary śmierci, już w 1990 r. Trybunał Konstytucyjny uznał [...]  tę formę kary za niekonstytucyjną [...]. 
W konstytucji nie ma żadnego prawnego wymogu dotyczącego wyraźnie deklaracji o zniesieniu kary śmierci, 
ponieważ w węgierskim systemie prawnym nie ma żadnego konstytucyjnego sposobu wprowadzenia takiej 
kary”. W sprawie istotnego znaczenia zniesienia kary śmierci zob. też zalecenie Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy nr 1760 (2006) oraz rezolucja nr 1560 (2006), w których stwierdza się, że wyraźna deklaracja na 
szczeblu krajowym dotycząca zniesienia kary śmierci stanowi istotny element walki z jej stosowaniem.
2 Zob. opinia Komisji Weneckiej, pkt 148.
3 Artykuł 44 ust. 3 ustawy zasadniczej: „Mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 36 ust. 4 i 5, warunkiem 
koniecznym do uchwalenia ustawy budżetowej jest uzyskanie uprzedniej zgody Rady Budżetowej”.
4 Zob. opinia Komisji Weneckiej, pkt 129.
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w celu wypełniania wybranych obowiązków i wykonywania uprawnień władzy wykonawczej za 
pomocą ustaw kardynalnych, co – zdaniem Komisji Weneckiej – może prowadzić do 
ograniczenia praw parlamentu1. 
Jednocześnie Komisja Wenecka zwróciła uwagę na kilka problemów z dwiema ustawami 
kardynalnymi dotyczącymi systemu sądowniczego2, związanych z szerokim zakresem roli 
szefa administracji sądowej (przewodniczącego Krajowego Biura Sądownictwa) i jego relacją 
z Krajową Radą Sądownictwa, a także okresami próbnymi, przenoszeniem sędziów 
i przydzielaniem spraw3. Problemy miały bezpośredni związek z ważną kwestią niezawisłości 
i bezstronności systemu sądowniczego. Parlament węgierski wprowadził kilka zmian, które 
pozwoliły na rozwiązanie poruszonych problemów, choć wciąż wydaje się, że okres próbny 
może wynosić 6 lat4. Jednocześnie Komisja Wenecka wyraziła zaniepokojenie nazbyt 
szerokimi uprawnieniami organów ścigania, takimi jak nakładanie na podmioty gospodarcze 
obowiązku dostarczania dokumentów na wniosek prokuratora, prawo wstępu do prywatnych 
pomieszczeń, szeroki zakres roli nadzorczej w procedurach administracyjnych, brak rady 
prokuratorskiej itd.5.
Artykuł 37 ust. 4 nowej konstytucji ogranicza uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego do 
badania konstytucyjności ustaw budżetowych Państwa i ich wykonania w dziedzinach 
wyraźnie wymienionych („naruszenie prawa do życia i ludzkiej godności, prawo do ochrony 
danych osobowych, prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania oraz zgodność z prawami 
związanymi z obywatelstwem węgierskim”), a wobec tego nie zostały uwzględnione sankcje 
za naruszenie innych praw podstawowych. Komisja Wenecka zdecydowanie zaleca, by 
przyznać Trybunałowi uprawnienia do dokonywania oceny zgodności wszystkich przepisów 
z prawami człowieka gwarantowanymi w konstytucji, szczególnie z prawami człowieka do 
niepodlegania dyskryminacji (art. 14 EKPC; art. 21 Karty) oraz prawem do ochrony przed 
nienależytym pozbawieniem mienia (art. 1 protokołu nr 1 do EKPC; art. 17 Karty)6. 
Konstytucja zobowiązuje również Trybunał Konstytucyjny do przestrzegania „zasady 
zrównoważonej, przejrzystej i stabilnej gospodarki budżetowej”7. Ten zapis nadaje 
gospodarce budżetowej priorytetowe znaczenie w ocenie interesów w sprawach 
o domniemane naruszenie praw podstawowych. Komisja Wenecka uznaje, że względy 
finansowe mogą mieć wpływ na wykładnię i stosowanie norm, ale nie mogą one mieć 
nadrzędnego znaczenia w stosunku do gwarancji konstytucyjnych8.

                                               
1 Zob. opinia Komisji Weneckiej, pkt 90. Zob. także stanowisko rządu Węgier, s. 8: „Takie autonomiczne organy 
mają obowiązek zdawania parlamentowi corocznych sprawozdań, a w związku z tym ich działalność, 
tj. wykonywanie przekazanych uprawnień, nadal podlega odpowiedniej kontroli przez ustawodawcę. Ponadto 
w art. 23 wyraźnie stwierdza się, że rozporządzenia wydawane przez kierujących niezależnymi organami 
regulacyjnymi nie mogą być sprzeczne z żadną normą prawną wyższego rzędu, w tym ustawami parlamentu”.
2 Ustawa CLXI z 2011 r. i ustawa CLXII z 2011 r. wraz z przyjętymi zmianami (wniosek nr T/6393).
3 Zob. opinia nr 663/2012 w sprawie systemu sądowniczego oraz odpowiedź rządu węgierskiego i ostatnio 
wprowadzone zmiany ustawodawcze.
4 Zob. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, dokument 
roboczy 1 w sprawie sytuacji praw podstawowych: standardy i praktyki na Węgrzech (zgodnie z rezolucją PE 
z dnia 16 lutego 2012 r.) – niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, 26 czerwca 2012 r., s. 3, oraz uwagi 
przesłane przez rząd Węgier. 
5 Zob. opinia nr 668/2012 w sprawie organów ścigania, a także uwagi rządu węgierskiego do projektu opinii.
6 Zob. opinia Komisji Weneckiej, pkt 127.
7 Art. N ust. 3.
8 Zob. opinia Komisji Weneckiej, pkt 51. Zob. także stanowisko rządu Węgier, s. 4: „Postanowienie nowej 
Konstytucji stwierdzające, że «w trakcie wykonywania swoich obowiązków Trybunał Konstytucyjny, sądy, 
samorządy terytorialne są zobowiązane do przestrzegania zasady zrównoważonej, przejrzystej i stabilnej 
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Zastrzeżenia przedstawione powyżej w odniesieniu do kilku kluczowych dziedzin, takich jak 
ograniczenie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w zakresie przepisów podatkowych, 
ograniczenie praw parlamentu w odniesieniu do spraw budżetowych, wraz z przyznaniem 
znaczącej roli Radzie Budżetowej w tym zakresie1, przepisy dotyczące systemu sądowniczego 
i organów ścigania są powodem do niepokoju o niekorzystny wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie systemu kontroli i mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi 
politycznej demokratycznego państwa.

                                                                                                                                                  
gospodarki budżetowej» jest ściśle przez nie stosowanie w zarządzaniu administracyjnym, które sprawują jako 
instytucje publiczne, i nie może ono być rozumiane jako zasada interpretacji do stosowania w ramach 
wykonywania ich zadań (w przypadku Trybunału Konstytucyjnego: w kontekście jego zadań związanych 
z badaniem konstytucyjności)”.
1 Zob. także stanowisko rządu Węgier, s. 9: „Kompetencje, procedury, organizacja i działanie Trybunału 
Konstytucyjnego będzie szczegółowo uregulowane ustawą kardynalną, wraz z dalszym wyjaśnieniem do kwestii 
podniesionych przez Komisję Wenecką. Wprowadzenie wymogu dotyczącego większości dwóch trzecich 
głosów do przyjęcia ustaw regulujących zagadnienia, takie jak polityka społeczna i podatkowa, oraz powołanie 
Rady Budżetowej jest wyrazem zdecydowanego dążenia do ustabilizowania finansów publicznych. Stabilne 
finanse publiczne i przewidywalny system podatkowy i system zabezpieczenia społecznego są podstawą 
nowoczesnej zrównoważonej gospodarki publicznej”.


