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I. Úvod
Tento pracovný dokument poskytuje prehľad o ústave Maďarska, ktorá bola prijatá 18. apríla 
2011 a do platnosti vstúpila 1. januára 2012. Mnohé z jej ustanovení sú posudzované 
vzhľadom na spoločné základné hodnoty členských štátov EÚ a Rady Európy, ako aj právne 
zásady zakotvené v zmluvách EÚ, Charte základných práv Európskej únie (ďalej len 
„Charta“), Európskom dohovore o ľudských právach (EDĽP) a príslušnej judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Tento dokument 
zohľadňuje stanovisko Benátskej komisie k novej ústave Maďarska prijaté 17. – 18. júna 
20111 a pozíciu maďarskej vlády k tomuto stanovisku zo 6. júla 20112.

II. Európske spoločné hodnoty
Európske spoločné hodnoty možno vymedziť ako spoločné chápanie demokracie, základných 
právnych zásad, ako sú zásady právneho štátu, a základných práv, na ktorých je založený 
európsky proces integrácie. Základné prvky tohto spoločného chápania sú zakotvené 
v medzinárodných dohodách, zmluvách EÚ, ako aj v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské 
práva a Súdneho dvora Európskej únie. 
Hoci prvé zmluvy neobsahovali žiadne výslovné ustanovenia o základných právach, Súdny 
dvor EÚ prostredníctvom svojej judikatúry už veľmi skoro potvrdil, že existuje súbor 
všeobecných zásad a hodnôt, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť spoločného právneho 
poriadku. Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia Súdny dvor uznal, že základné 
práva sú integrálnou súčasťou všeobecných právnych zásad, ktorých dodržiavanie sám 
zabezpečuje. Existencia základných práv podľa neho vychádza zo spoločných ústavných 
tradícií členských štátov (Internationale Handelsgesellschaft3) a z medzinárodných zmlúv, 
v rámci ktorých všetky členské štáty nadviazali spoluprácu alebo k nim pristúpili (Nold4), a to 
vrátane EDĽP. Všeobecné zásady EÚ nie sú preto len politickými záväzkami, ale predstavujú 
právne parametre na posudzovanie právneho poriadku EÚ a právnych poriadkov členských 
štátov.

V priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia sa o základných 
zásadách demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv nezmieňovala len 
judikatúra, ale aj samotné inštitúcie. Európska rada vo svojom vyhlásení o demokracii prijatom 
v Kodani vyhlásila, že rešpektovanie ľudských práv a demokracie je „základným prvkom členstva 
v európskych spoločenstvách“5. Od nadobudnutia platnosti Maastrichtskej zmluvy boli 
v zmluvách6 zakotvené právne zásady „slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv, 
základných slobôd a právneho štátu“. K zviditeľneniu európskych spoločných hodnôt ďalej 
prispelo aj prijatie Charty v roku 2000. Lisabonská zmluva priznala Charte tú istú právnu 
hodnotu ako zmluvám (článok 6 ods. 1 ZEÚ).

V nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy sa v článku 2 ZEÚ, ktorým sa 
zakotvujú kodanské kritériá, uvádza, že „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej 
dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám“. Ďalej sa v nej uvádza, že „tieto hodnoty sú 

                                               
1 Stanovisko č. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Vec 11/70 [1970] Európsky súdny dvor, Zb. s. 1161.
4 Vec, 4/73, [1974] Európsky súdny dvor, Zb. s. 491.
5 Vyhlásenie Európskej rady o demokracii, Kodaň, 8. apríl 1978, Bull. ES č. 3, 1978.
6 Vtedajší článok F Zmluvy o Európskej únii.
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spoločné členským štátom“. Uvedená judikatúra sa upevňuje aj v článku 6 ods. 3 ZEÚ, 
v ktorom sa uvádza, že „základné práva tak, ako sú zaručené Európskym dohovorom o 
ochrane ľudských práv a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných 
pre členské štáty, predstavujú všeobecné zásady práva Únie“. 

Rešpektovanie tohto súboru základných hodnôt tvoriacich právne normy sa vzťahuje tak na 
cezhraničné, ako aj na čisto vnútroštátne situácie, čo znamená, že sa vzťahuje na akýkoľvek 
výkon verejnej moci v právnom priestore EÚ1. Ochrana základných práv sa uplatňuje bez 
ohľadu na obmedzenia článku 51 ods. 1 Charty EÚ, pokiaľ ide o situácie, v ktorých sa 
uplatňujú právne predpisy EÚ, pretože článok 2 ZEÚ nie je viazaný obmedzeniami článku 51 
ods. 1 Charty2. Takúto úvahu potvrdzuje Súdny dvor odkazom na možnosť „účinne používať 
podstatu práv, ktoré vyplývajú zo statusu občana Únie“, a to aj vo výlučne vnútroštátnych 
situáciách3. Tým sa potvrdzuje aj koncepcia civis europaeus sum, ktorú pred dvomi 
desaťročiami uviedol generálny advokát Jacobs vo veci Konstantinidis4.
Tieto spoločné hodnoty kráčajú ruka v ruke so záväzkom EÚ v oblasti rozmanitosti, ktorý 
znamená povinnosť Únie rešpektovať „rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich 
národnú identitu“, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 ZEÚ.  V rámci zmlúv je rešpektovanie 
„národnej identity“ a „rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov5“ vo svojej 
podstate spojené so zásadami „lojálnej spolupráce6“, „vzájomného uznávania“7 a teda 
vzájomnej dôvery. To znamená, že medzi rešpektovaním národnej identity a dôsledkami 
vyplývajúcimi z členstva v EÚ vrátane rešpektovania spoločných základných hodnôt 
zakotvených v zmluvách, v Charte, EDĽP a v príslušnej judikatúre Súdneho dvora EÚ 
a Európskeho súdu pre ľudské práva je potrebné nájsť náležitú rovnováhu. Takéto vnímanie 
skutočnosti je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia účinného vzájomného uznávania 
a cezhraničnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi na základe vzájomnej dôvery 
v rešpektovanie tých istých základných hodnôt, čím sa vytvára skutočný a fungujúci európsky 
priestor spravodlivosti. Prvoradý význam existencie a dôležitosť európskych spoločných 
hodnôt ďalej potvrdzuje osobitný postup, ktorý zabezpečuje politickú kontrolu rešpektovania 
týchto základných hodnôt, stanovený v článku 7 ZEÚ.

Členský štát EÚ je preto pri vypracúvaní návrhu svojej ústavy viazaný niekoľkými úrovňami 
noriem: 1) medzinárodné normy vyplývajúce z členstva v medzinárodnom spoločenstve 
(ustanovenia Charty OSN); 2) normy vyplývajúce z členstva v Rade Európy (zabezpečenie 
súladu s požiadavkami EDĽP, najmä pokiaľ ide o zákaz trestu smrti v súlade s protokolmi č. 6 
a 7 k EDĽP); 3) normy vyplývajúce z členstva v EÚ spočívajúce v rešpektovaní Charty EÚ 
pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ a vo všeobecnosti v rešpektovaní súboru základných 
hodnôt, ako je uvedené v článku 2 ZEÚ, pri uplatňovaní právnej moci, a to bez ohľadu na to, 
či ide o cezhraničnú situáciu alebo uplatňovanie právnych predpisov EÚ.

III. Úroveň regulácie základných zásad a inštitucionálneho usporiadania

                                               
1 Pozri tiež A. von Bogdandy a ďalší, Reverse solange – Protecting the essence of fundamental rights against EU 
Member States, Common Market Law Review 49, 2012, s. 489 – 519.
2 Súdny dvor EÚ vykladá uplatňovanie právnych predpisov EÚ v širšom zmysle – pozri napríklad vec C-260/89, 
ERT.
3 Pozri v tejto súvislosti vec C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Vec C-168/91.
5 Pozri článok 67 ZFEÚ.
6 Článok 4 ods. 3 ZEÚ.
7 Články 81 a 82 ZFEÚ.
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Nová ústava, ktorá je základným zákonom Maďarska, vstúpila do platnosti 1. januára 2012. 
Návrh ústavy bol vypracovaný volenými zástupcami strán FIDESZ/KDNP a maďarskému 
parlamentu bol predložený 14. marca 2011. O mesiac nato, t. j. 18. apríla, ho maďarský 
parlament schválil. Ako upozornila Benátska komisia1, príprava novej ústavy, s ňou súvisiace 
rokovania a jej konečné prijatie bolo poznamenané veľmi krátkymi lehotami a obmedzenými 
možnosťami na skutočný dialóg medzi všetkými politickými subjektmi a občianskou 
spoločnosťou. Keďže ústava stanovuje všeobecne uznávaný právny a inštitucionálny poriadok 
spoločnosti, vyvoláva proces prípravy a prijímania základného zákona v Maďarsku 
znepokojenie v súvislosti s nedostatkom transparentnosti, otvorenosti a zapojenia príslušných 
zúčastnených strán2.

Nová ústava okrem toho zavádza všeobecný rámec týkajúci sa kľúčových oblastí, v rámci 
ktorého sa používajú všeobecné formulácie a väčšina zásadných otázok sa ponecháva na 
základné právne predpisy. Maďarská ústava v tejto súvislosti odkazuje viac ako 50-krát na 
základné právne predpisy upravujúce dôležité spoločenské otázky a inštitucionálne 
usporiadanie, napr. pokiaľ ide o súdnictvo (článok 25 ods. 7), politiku v oblasti rodiny (článok 
L), národnostné práva (článok XXIX ods. 3), ustanovenie ministerstiev a iných orgánov 
verejnej správy (článok 17 ods. 4) atď. Prijatie a zmena a doplnenie základných právnych 
predpisov si vyžaduje podporu kvalifikovanej väčšiny dvoch tretín poslancov parlamentu. 

Používanie základných právnych predpisov na úpravu základných zásad vyvoláva právne 
otázky z dvoch hlavných dôvodov. V prvom rade musia byť tieto právne predpisy, pokiaľ nie 
je príslušná oblasť v ústave jasne upravená, formulované mimoriadne starostlivým spôsobom, 
aby sa zaistili základné záruky (napr. nezávislosť súdnictva). V druhom rade môže nadmerné 
využívanie základných právnych predpisov obmedziť vplyv, ktorý môže mať nový 
zákonodarca po zvolení3. V tejto súvislosti sa v článku 3 protokolu č. 1 k EDĽP uvádza, že 
voľby by mali zaručovať „vyjadrenie názorov ľudu pri voľbe zákonodarného zboru“. Z toho 
vyplýva, že parlamenty musia byť schopné pružne reagovať na nové spoločenské výzvy. 
Z tohto dôvodu odporučila Benátska komisia obmedzenie rozsahu pôsobnosti základných 
právnych predpisov na oblasti, v ktorých existujú zásadné dôvody na požadovanie 
dvojtretinovej väčšiny4. 

Základné práva a slobody
Základné práva a slobody sa riadia ustanoveniami kapitoly o slobode a zodpovednosti (články 
I – XXXI) ústavy. V prvej vete článku I ods. 3 sa uvádza: „3) Zásady týkajúce sa základných 
práv a povinností sa stanovujú v osobitných aktoch.“ Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a obsah 
týchto osobitných aktov, nie sú poskytnuté žiadne usmernenia. Vágnosť ustanovení ústavy 
o viacerých základných právach a  odkaz na osobitné akty vyvoláva otázky, pokiaľ ide 

                                               
1 CDL-AD(2011)001, Stanovisko Benátskej komisie k trom právnym otázkam vyplývajúcim z procesu 
vypracúvania novej ústavy Maďarska, 28. marec 2011, ods. 16 – 19.
2 Pozri v tejto súvislosti bod CDL-AD(2011)016, Stanovisko Benátskej komisie k novej ústave Maďarska, 20. 
jún 2011, ods. 11.
3 Pozri Stanovisko Benátskej komisie, ods. 24. 
4  Stanovisko Benátskej komisie, ods. 27. Pozri tiež CDL (2011)058, pozícia maďarskej vlády k stanovisku 
k novej ústave Maďarska, s. 2: „Aj keď je pravda, že nová ústava obsahuje 50 odkazov na základné právne 
predpisy, skutočný počet oblastí, ktoré majú základné právne predpisy upravovať (prijímajú sa dvojtretinovou 
väčšinou), bol v novej ústave obmedzený z 28 na 26. Oblasť pôsobnosti základných právnych predpisov bola 
teda zúžená.“
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o úroveň ochrany základných práv, ako aj o súlad s medzinárodnými nástrojmi v oblasti 
ľudských práv.

Tieto poznámky sa týkajú napríklad ústavného ustanovenia o slobode tlače1, ktorá nie je 
formulovaná ako právo jednotlivca, ale ako štátna povinnosť2. Podrobné ustanovenia o 
slobode tlače a dohľade nad jej uplatňovaním sú okrem toho výslovne ponechané na základný 
právny zákon bez toho, aby boli poskytnuté akékoľvek usmernenia o účele, obsahu 
a obmedzeniach takéhoto predpisu3. Benátska komisia odporučila objasniť skutočnosť, že 
ústavné záruky obsahujú individuálne práva4.

Takisto existujú obavy, pokiaľ ide o úroveň ochrany národnostných a etnických menšín 
uvedenú v článku XXIX ústavy, ktorá neuvádza žiadnu výslovnú zmienku o povinnostiach 
štátu5, ako aj o doživotné odňatie slobody bez možnosti prepustenia v prípade úmyselného 
a násilného trestného činu6 (článok IV) a o neuvedenie výslovnej zmienky o zrušení trestu 
smrti7. Zákaz trestu smrti je výslovne stanovený tak v Charte základných práv EÚ, ako aj 
v protokoloch č. 6 a 13 k EDĽP.
                                               
1 Pozri článok 10 EDĽP a článok 11 Charty základných práv.
2 Článok IX ústavy. „1) Každá osoba má právo vyjadriť svoj názor. 2) Maďarsko uznáva a chráni slobodu 
a pluralitu tlače a zabezpečuje podmienky na slobodné šírenie informácií nevyhnutných na utváranie 
demokratickej verejnej mienky. 3)Podrobné pravidlá týkajúce sa slobody tlače a orgánu dohľadu nad 
mediálnymi službami, tlačovými službami  a trhom poskytovania informácií sa upravujú základným aktom.“
3  Pozri pozíciu vlády Maďarska, s. 6: „Ústava vo svojom článku IX uvádza, že každá osoba má právo vyjadriť 
svoj názor. Takéto vymedzenie slobody tlače je v úplnom súlade s príslušným článkom EDĽP (článok X). 
Zároveň sa v článku IX stanovuje povinnosť štátu uznávať a chrániť slobodu a pluralitu tlače a zabezpečovať 
podmienky na slobodné šírenie informácií nevyhnutných na utváranie demokratickej verejnej mienky... 
Explicitné vymedzenie práva jednotlivca na slobodu tlače sa neuvádza ani v EDĽP – takéto právo sa odvodzuje 
z práva jednotlivca na slobodu prejavu.“
4 Pozri Stanovisko Benátskej komisie, ods. 74.
5 Pozri Stanovisko Benátskej komisie, ods. 82. Pozri tiež pozíciu vlády Maďarska, s. 7: „Článok XXIX, 
interpretovaný v spojitosti s príslušnými ustanoveniami preambuly, zahŕňa rozsiahly záväzok štátu chrániť 
národnosti, ktoré na jeho území žijú. V preambule sa uvádza, že národnosti, ktoré s nami žijú, tvoria súčasť 
maďarskej politickej spoločnosti a sú jednou zo súčastí štátneho celku a že príslušníci maďarského národa sa 
zaväzujú chrániť a zachovávať jazyky a kultúry národností žijúcich v Maďarsku... Vymedzenie podrobných 
ustanovení týkajúcich sa národností žijúcich v Maďarsku a pravidlá volieb ich miestnych a národných 
samospráv sa prenáša na základný akt.“ Pozri tiež Stanovisko Benátskej komisie 671/2012 k Aktu o právach 
národnostných menšín, ods. 13 – 20.
6 Hoci Maďarsko ratifikovalo tak protokol č. 6, ako aj protokol č. 13 k EDĽP. Pozri Stanovisko Benátskej 
komisie, ods. 68. Pozri tiež pozíciu vlády Maďarska, s. 6: „Aj keď ústava neuvádza konkrétny odkaz na zrušenie 
trestu smrti, ústavný súd už v roku 1990 vyhlásil... túto formu trestu za protiústavnú… Neexistuje žiadna právna 
požiadavka výslovne stanoviť zákaz trestu smrti v ústave, keďže v maďarskom právnom systéme neexistuje 
žiaden ústavný spôsob, ako zaviesť trest smrti.“ Pokiaľ ide o význam zrušenia trestu smrti, pozri tiež odporúčanie 
č. 1760 a uznesenie č. 1560 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z roku 2006, podľa ktorých predstavuje 
jasné ustanovenie o zrušení trestu smrti na vnútroštátnej úrovni významnú súčasť boja proti jeho využívaniu.
7 Podľa Stanoviska Benátskej komisie, ods. 69. „Článok IV novej maďarskej ústavy nie je v súlade s európskymi 
normami v oblasti ľudských práv, pokiaľ sa chápe tak, že vylučuje možnosť de facto i de jure znížiť trest 
doživotného odňatia slobody.“ Pozri pozíciu vlády Maďarska, s. 6: „Pokiaľ ide o doživotné odňatie slobody bez 
možnosti prepustenia, táto otázka bola do ústavy zavedená na základe jasného priania maďarských voličov, 
ktoré vyjadrili počas vnútroštátnych konzultácií o novej ústave. Ústava obsahuje len prísne obmedzenie jeho 
využívania: takýto prísny trest sa môže uložiť len v prípade spáchania úmyselných a násilných trestných činov. 
Prezident môže udeliť milosť ktorejkoľvek odsúdenej osobe.“ Hoci uloženie trestu doživotného odňatia slobody 
dospelej osobe nie je samo o sebe v článku 3 zakázané, Európsky súd pre ľudské práva takisto rozhodol, že 
uloženie neznížiteľného trestu doživotného odňatia slobody dospelej osobe môže byť problematické s ohľadom 
na článok 3 (pozri okrem iného Nivette proti Francúzsku, č. 44190/98, ECHR 2001-VII, Stanford proti 
Spojenému kráľovstvu, č. 73299/01, 12. december 2002; a Kafkaris proti Cypru, č. 21906/04, 12. február 2008)..
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Ako zdôraznila Benátska komisia, „ústavy obsahujú ustanovenia upravujúce otázky, ktoré 
majú z hľadiska fungovania štátu a ochrany základných práv jednotlivcov najvyšší význam.
Preto je nevyhnutné, aby boli v texte ústavy vymedzené s tým súvisiace najdôležitejšie záruky, 
ktoré by sa nemali ponechávať na reguláciu na nižšej úrovni“1. V tejto súvislosti je kľúčové, 
aby sa výklad ústavných ustanovení o základných právach a slobodách uskutočňoval v súlade 
so záväznými európskymi normami, najmä EDĽP a Chartou a súvisiacou judikatúrou. 

V. Oddelenie moci
Demokratický inštitucionálny rámec založený na zásade oddelenia moci a vzájomnej kontroly 
a rovnováhy je nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie vzájomnej dôvery v rámci EÚ a na 
uplatňovanie vzájomného uznávania ako hlavnej zásady justičnej spolupráce v občianskych 
a trestných veciach (články 81 a 82 ZFEÚ). Ustanovenia maďarskej ústavy, ktoré 
v niektorých oblastiach obmedzujú právomoci parlamentu a ústavného súdu, sú teda zdrojom 
znepokojenia, keďže by mohli mať nepriaznivý vplyv na vzájomnú dôveru. 
Obmedzenie parlamentných právomocí sa zaviedlo v oblasti rozpočtových otázok, keďže 
novovytvorená neparlamentná Rada pre rozpočet má podľa všetkého v súvislosti so štátnym 
rozpočtom právo veta.2 Prijatie rozpočtu je zvyčajne kľúčovou právomocou a výhradnou
výsadou parlamentu a umožňuje plnenie politického programu. Ako pripomenula Benátska 
komisia, podmienenie rozhodnutia súhlasom iného orgánu s obmedzenou demokratickou 
legitimitou môže mať negatívny vplyv na demokratickú legitímnosť rozpočtových 
rozhodnutí3. Podľa článku 23 ústavy môže parlament zriadiť nezávislé regulačné orgány, 
ktorých úlohou je plniť osobitné povinnosti a vykonávať osobitné právomoci výkonnej moci 
prostredníctvom základného právneho predpisu, čo môže viesť k obmedzeniu právomocí 
parlamentu, ako na to poukázala Benátska komisia4. 
Benátska komisia zároveň zdôraznila niekoľko problémov súvisiacich s dvoma základnými 
právnymi predpismi o súdnictve5, pokiaľ ide o rozsiahlu úlohu predsedu súdnej správy 
(predsedu Národného súdneho úradu) a jeho vzťah s Národnou súdnou radou, ako aj 
o skúšobné lehoty a presuny sudcov a prideľovanie prípadov6. Tieto problémy priamo súvisia 
s dôležitou otázkou nezávislosti a nestrannosti súdnictva. S cieľom zabezpečiť nápravu 
vzniknutých problémov zaviedol maďarský parlament niekoľko zmien, hoci skúšobná lehota 
môže stále, ako sa zdá, trvať až 6 rokov7. Benátska komisia zároveň vyjadrila obavy týkajúce 
sa ďalekosiahlych prokurátorských právomocí, pokiaľ ide o povinnosť podnikateľských 
subjektov na žiadosť prokurátora predložiť príslušné dokumenty, povoliť vstup do 
súkromných priestorov, ďalekosiahlu úlohu dohľadu nad administratívnymi postupmi, 

                                               
1 Pozri Stanovisko Benátskej komisie, ods. 148.
2 Článok 44 ods. 3 základného zákona: „Prijatie aktu o štátnom rozpočte podlieha predchádzajúcemu súhlasu 
Rady pre rozpočet s cieľom splniť požiadavky stanovené v článku 36 ods. 4 – 5.“
3 Pozri Stanovisko Benátskej komisie, ods. 129.
4 Pozri Stanovisko Benátskej komisie, ods. 90. Pozri tiež pozíciu vlády Maďarska, s. 8: „Takéto nezávislé orgány 
musia parlamentu podávať každoročne správy a ich činnosť, t. j. výkon prenesených právomocí, preto podlieha 
riadnej kontrole zákonodarnej moci. V článku 23 sa okrem toho výslovne uvádza, že dekréty vydané vedúcimi 
nezávislých regulačných orgánov nesmú byť v rozpore s akoukoľvek právnou normou na vyššej úrovni, a to 
vrátane aktov parlamentu.“
5 Akt CLXI z roku 2011 a akt CLXII z roku 2011, ako aj ich prijatá novela (návrh č. T/6393).
6 Pozri stanovisko 663/2012 o súdnictve, ako aj odpoveď maďarskej vlády a nedávne legislatívne zmeny.
7 Pozri pracovný dokument č. 1 Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o situácii v oblasti 
základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia EP zo 16. februára 2012) – Nezávislosť 
súdnictva, 26. jún 2012, s. 3, vrátane pripomienok maďarskej vlády. 
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neexistenciu rady prokurátorov atď.1

Pokiaľ ide o ústavný súd, nová ústava vo svojom článku 37 ods. 4 obmedzuje právomoc 
preskúmať ústavnosť aktov týkajúcich sa štátneho rozpočtu a jeho plnenia na explicitne 
uvedené oblasti („porušenie práva na život a ľudskú dôstojnosť, práva na ochranu osobných 
údajov, slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania a práv súvisiacich s 
maďarským občianstvom [...]“), čím sa porušenie ostatných základných práv ponecháva bez 
sankcií. V súlade s dôrazným odporúčaním Benátskej komisie by mal byť súd oprávnený 
posudzovať súlad všetkých právnych predpisov s ľudskými právami zaručenými na ústavnej 
úrovni, najmä s právom na nediskrimináciu (článok 14 EDĽP; článok 21 Charty) a právom 
nebyť neoprávnene zbavený svojho majetku (článok 1 protokolu č. 1 k EDĽP; článok 17 
Charty).2 Ústava takisto ukladá ústavnému súdu povinnosť rešpektovať „zásadu vyváženého, 
transparentného a udržateľného rozpočtového riadenia“.3 Zdá sa, že v prípadoch 
potenciálneho porušenia základných práv dáva táto povinnosť rozpočtovému riadeniu 
prednosť pri posudzovaní záujmov. Benátska komisia uviedla, že hoci sa môžu finančné 
aspekty zohľadniť pri výklade a uplatňovaní noriem, nesmú mať prednosť pred ústavnými 
zárukami.4

Uvedené otázky týkajúce sa niekoľkých zásadných oblastí, napr. obmedzené právomoci 
ústavného súdu v oblasti daňových právnych predpisov, obmedzené parlamentné právomoci 
v súvislosti s rozpočtovými otázkami spolu s výraznou úlohou Rady pre rozpočet v tejto 
oblasti5, ustanovenia o súdnictve a prokurátorskej službe vyvolávajú znepokojenie, pokiaľ ide 
o ich nepriaznivý vplyv na správne fungovanie systému vzájomnej kontroly a rovnováhy 
v demokratickom štáte.

                                               
1 Pozri stanovisko č. 668/2012 o prokurátorskej službe, aj pokiaľ ide o pripomienky maďarskej vlády k návrhu
stanoviska.
2 Stanovisko Benátskej komisie, ods. 127.
3 Článok N ods. 3.
4 Pozri Stanovisko Benátskej komisie, ods. 51. Pozri tiež pozíciu vlády Maďarska, s. 4: „Ustanovenie novej 
ústavy uvádzajúce že „ústavný súd, súdy, miestne samosprávy majú pri výkone svojich povinností povinnosť 
rešpektovať zásadu vyváženého, transparentného a udržateľného rozpočtového hospodárenia“, sa prísne 
uplatňuje na ich administratívne riadenie ako verejných inštitúcií a nemožno ho vnímať ako interpretačnú 
zásadu, ktorá sa má uplatňovať v rámci vykonávania ich prvoradých úloh (v prípade ústavného súdu: v rámci 
jeho úloh skúmania ústavných otázok).“
5 Pozri pozíciu vlády Maďarska, s. 9: „Právomoci, postupy, organizácia a fungovanie ústavného súdu sa 
podrobne upravia základným právnym predpisom, ktorý ďalej objasní otázky, na ktoré poukázala Benátska 
komisia. Zavedenie požiadavky dvojtretinovej väčšiny pri prijímaní právnych predpisov týkajúcich sa oblastí, 
ako sú sociálna a daňová politika, a zriadenie Rady pre rozpočet odráža pevné odhodlanie stabilizovať verejné 
financie. Stabilné verejné financie a predvídateľný daňový systém a systém sociálneho zabezpečenia sú 
základnými prvkami moderného a udržateľného národného hospodárstva.“


