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I. Uvod
Ta delovni dokument zajema pregled madžarske ustave („Fundamental Law of Hungary“), 
sprejete 18. aprila 2011, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2012. Več določb ustave obravnava 
v luči temeljnih vrednot, skupnih državam članicam Evropske unije in Sveta Evrope, ter glede 
na pravna načela iz Pogodb Evropske unije, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 
(„Listina“) in Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) ter ustrezno sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije. Upošteva tudi mnenje o 
novi madžarski ustavi, ki ga je med 17. in 18. junijem 2011 sprejela Beneška komisija 1, in 
stališče madžarske vlade o njem, predloženo 6. julija 20112.

II. Skupne evropske vrednote
Skupne evropske vrednote je mogoče opredeliti kot skupno razumevanje demokracije, 
temeljnih pravnih načel, kot so načela pravne države, in temeljnih pravic, na katerih temelji 
proces evropskega povezovanja. Ključne elemente tega skupnega razumevanja predstavljajo 
mednarodni sporazumi, Pogodbe EU, pa tudi sodna praksa Evropskega sodišča za človekove 
pravice in Sodišča Evropske unije. 
Čeprav prve Pogodbe niso vsebovale izrecnih določb o temeljnih pravicah, je Sodišče Evropske 
unije s sodno prakso že zgodaj potrdilo, da obstaja skupek splošnih načel in vrednot, ki so sestavni 
del skupnega pravnega reda. V zgodnjih sedemdesetih letih je Sodišče Evropske unije menilo, 
da so temeljne pravice del splošnih pravnih načel, katerih spoštovanje zagotavlja Sodišče. 
Njihov obstoj je utemeljevalo z ustavnimi tradicijami, skupnimi državam članicam 
(Internationale Handelsgesellschaft3) in mednarodnimi pogodbami, pri katerih so sodelovale 
vse države članice ali so k njim pristopile (Nold4), vključno z Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah. Zato splošna načela EU ne predstavljajo zgolj političnih zavez, temveč 
pravne parametre za ocenjevanje pravnega sistema EU in nacionalnih pravnih sistemov.

V sedemdesetih in osemdesetih letih se na temeljna načela demokracije, pravno državo in 
spoštovanje človekovih pravic ni sklicevala samo sodna praksa, temveč tudi institucije. 
Evropski svet je v svoji Kopenhagenski deklaraciji o demokraciji izjavil, da je spoštovanje 
človekovih pravic in demokracije „bistveni element članstva v Evropskih skupnostih“5. Vse od 
Maastrichtske pogodbe so skupna pravna načela „svobode, demokracije, spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države“ zapisana v Pogodbah6. Sprejetje Listine EU o 
temeljnih pravicah leta 2000 je dodatno prispevalo k prepoznavnosti skupnih evropskih 
vrednot. Z Lizbonsko pogodbo je Listina dobila enako pravno veljavnost kot Pogodbe 
(člen 6(1) PEU).
Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, ki vključuje 
kopenhagenska merila, zapisano, da „Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega 
dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih 
pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin“. V nadaljevanju se omenja, da „so te 
vrednote skupne vsem državam članicam“. Člen 6(3) PEU utrjuje omenjeno sodno prakso tudi 
z določbo, da so „[t]emeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu 

                                               
1 Mnenje št. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Zadeva 11/70, Recueil 1970, str. 1161.
4 Zadeva 4/73, Recueil 1974, str. 491.
5 Deklaracija Evropskega sveta o demokraciji, Kopenhagen, 8. april 1978, Bilten ES št. 3, 1978.
6 Tedanji člen F Pogodbe o Evropski uniji.
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človekovih pravic in temeljnih svoboščin in kakor izhajajo iz skupnega ustavnega izročila 
držav članic, […] kot splošna načela del prava Unije“.
Spoštovanje tega nabora temeljnih vrednot, ki predstavljajo pravne norme, se nanaša tako na 
čezmejne kakor tudi povsem notranje razmere, kar pomeni, da velja za vsako izvajanje javne 
oblasti v pravnem prostoru Evropske unije.1 Zaščita temeljnih pravic velja ne glede na 
omejitev iz člena 51(1) Listine EU o temeljnih pravicah glede situacij, v katerih se uporablja 
pravo Unije, saj člen 2 PEU ni vezan na omejitev iz člena 51(1) Listine.2 Takšno sklepanje 
potrjuje Sodišče Evropske unije, ko omenja „dejansko izvrševanje bistva pravic, ki so 
podeljene s statusom državljana Unije“ celo v povsem notranji situaciji.3 To potrjuje tudi tako 
imenovani pojem „civis europaeus sum“ ki ga je pred dvema desetletjema predstavil generalni 
pravobranilec Jacobs v zadevi Konstantinidis.4

Te skupne vrednote gredo z roko v roki z zavezo Evropske unije k raznolikosti, ki se odraža v 
obveznosti Unije, da spoštuje „enakost držav članic pred Pogodbama kot tudi njihovo 
nacionalno identiteto“, kot je zapisano v členu 4(2) PEU. V okviru Pogodb sta spoštovanje 
„nacionalne identitete“ in „različnih pravnih sistemov in izročil držav članic“5 neločljivo 
povezana z načeli „lojalnega sodelovanja“6 „vzajemnega priznavanja“7 in s tem vzajemnega 
zaupanja. To pomeni, da je treba vzpostaviti ustrezno ravnovesje med spoštovanjem 
nacionalne identitete in posledicami, ki jih prinaša članstvo v Evropski uniji, vključno s 
spoštovanjem skupnih temeljnih vrednot, ki jih vsebujeta Pogodbi, Listina EU o temeljnih 
pravicah, Evropska konvencija o človekovih pravicah in ustrezna sodna praksa Sodišča 
Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Takšno razumevanje predstavlja 
nujni pogoj za zagotovitev učinkovitega vzajemnega priznavanja in čezmejnega sodelovanja 
med nacionalnimi organi, ki temelji na medsebojnem zaupanju glede spoštovanja istega 
nabora temeljnih vrednot, ter s tem za vzpostavitev pristnega in delujočega evropskega 
območja pravice. Prednostni obstoj in pomen skupnih evropskih vrednot še dodatno potrjuje 
poseben postopek, opredeljen v členu 7 PEU, ki zagotavlja politično spremljanje spoštovanja 
teh temeljnih vrednot.
Zato je vsaka država članica pri snovanju nacionalne ustave zavezana standardom na več 
ravneh: (1) mednarodnim standardom, ki izvirajo iz članstva v mednarodni skupnosti 
(določbe ustanovne listine Združenih narodov); (2) standardom članstva v Svetu Evrope 
(izpolnjevanje zahtev Evropske konvencije o človekovih pravicah, posebej glede prepovedi 
smrtne kazni v skladu s protokoloma 6 in 13 EKČP); (3) standardom, ki izvirajo iz članstva v 
Evropski uniji, glede spoštovanja Listine EU o temeljnih pravicah pri izvajanju evropske 
zakonodaje in splošnega spoštovanja temeljnih vrednot, ki so navedene v členu 2 PEU, pri 
izvajanju pravne oblasti, ne glede na to, ali gre za čezmejni primer ali izvajanje evropske 
zakonodaje.

III. Raven ureditve temeljnih načel in institucionalni okvir
                                               
1 Glej tudi A. von Bogdandy in sodelavci, Reverse Solange - Protecting the essence of fundamental rights against 
EU Member States (Obrniti Solange – Zaščita bistva temeljnih pravic v državah članicah EU), Common Market 
Law Review 49, 2012, str. 489-519.
2 Pri čemer Sodišče Evropske unije uporabo evropskega prava razlaga v širšem smislu – glej na primer zadevo 
C-260/89, ERT.
3 S tem v zvezi glej zadevo C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Zadeva C-168/91.
5 Glej člen 67 PDEU.
6 Člen 4(3) PEU.
7 Člena 81 in 82 PDEU.
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Nova ustava, ki predstavlja temeljni zakonski akt Madžarske, je stopila v veljavo 
1. januarja 2012. Osnutek ustave so pripravili izvoljeni predstavniki koalicije FIDESZ/KDNP 
in ga 14. marca 2011 predstavili madžarskemu parlamentu. Ta ga je sprejel mesec dni 
pozneje, natančneje 18. aprila 2011. Kot je poudarila Beneška komisija,1 so na snovanje nove 
ustave, posvetovanje o njej in njeno sprejetje vplivali kratki časovni okviri in omejene 
možnosti pristnega dialoga med vsemi političnimi silami in civilno družbo. Glede na to, da 
ustava določa splošno sprejet pravni in institucionalni red družbe, je postopek priprave in 
sprejemanja ustave na Madžarskem vzbudil skrbi glede pomanjkanja preglednosti, odprtosti 
in vključevanja.2

Poleg tega nova ustava določa splošni okvir za poglavitne sektorje z zelo ohlapnimi 
formulacijami in večino bistvenih vprašanj prepušča temeljnim zakonom. V madžarski ustavi 
je v zvezi s tem več kot 50 sklicevanj na temeljne zakone, ki urejajo pomembne družbene 
zadeve in institucionalne okvire, kot so sodstvo (člen 25(7)), družinska politika (člen L), 
pravice narodnostnih manjšin (člen XXIX §3), določanje ministrstev in drugih organov javne 
uprave (člen 17 §4), itd. Za sprejemanje in spreminjanje temeljnih zakonov je potrebna 
podpora kvalificirane dvotretjinske večine poslancev v parlamentu. 

Urejanje temeljnih načel s temeljnimi zakoni sproža pravna vprašanja iz dveh poglavitnih 
razlogov. Prvič, ob odsotnosti jasnejše formulacije v ustavi je treba takšne zakone snovati zelo 
pazljivo, da bi zaščitili temeljna jamstva (npr. neodvisnost sodstva). Drugič, obsežna uporaba 
temeljnih zakonov lahko omeji vpliv novega zakonodajalca po volitvah3. V zvezi s tem člen 3 
protokola 1 EKČP pojasnjuje, da je treba z volitvami zagotoviti „izražanje mnenja ljudstva 
pri izbiri zakonodajnih teles“. Iz tega sledi, da mora biti parlamentom omogočeno, da se na 
nove družbene izzive odzivajo na prilagodljiv način. Beneška komisija je zato predlagala, da 
bi omejili uporabo temeljnih zakonov na področja, kjer so zahteve po dvotretjinski večini 
trdno utemeljene.4

IV. Temeljne pravice in svoboščine
Poglavje o „Svobodi in odgovornosti“ (členi I-XXXI) ustave ureja področje temeljnih pravic 
in svoboščin. Prvi stavek člena I § 3 se glasi: „(3) The rules for fundamental rights and 
obligations shall be determined by special Acts“ (Pravila za temeljne pravice in dolžnosti 
bodo določena s posebnimi akti.). Smernic glede obsega in vsebine teh posebnih aktov ni. 
Nejasnost določb ustave glede številnih temeljnih pravic in sklicevanje na posebne akte 
povzročata dvome v zvezi z ravnjo zaščite temeljnih pravic ter skladnostjo z mednarodnimi 
instrumenti s področja človekovih pravic.

                                               
1 CDL-AD(2011)001, Mnenje Beneške komisije o treh pravnih vprašanjih, ki izhajajo iz postopka snovanja nove 
madžarske ustave, 28. marec 2011, odstavki 16-19.
2 V zvezi s tem glej CDL-AD(2011)016, Mnenje Beneške komisije o novi madžarski ustavi, 20. junij 2011, 
odstavek 11.
3 Glej Mnenje Beneške komisije, odstavek 24. 
4 Mnenje Beneške komisije, odstavek 27. Glej tudi CDL (2011)058, Stališče madžarske vlade o mnenju o novi 
madžarski ustavi, str. 2: „While it is true that the new Constitution contains 50 references to cardinal laws, the 
actual number of subjects to be regulated by cardinal laws (adopted by two-third majority) has been reduced 
from 28 to 26 subjects in the new Constitution. In consequence, the scope of cardinal laws has been narrowed.“
(Čeprav je res, da nova ustava vsebuje 50 sklicevanj na temeljne zakone, je dejansko število področij, ki jih je 
treba urediti s temeljnimi zakoni (sprejemanje z dvotretjinsko večino) v novi ustavi zmanjšano s 28 na 26. 
Posledično se je področje uporabe temeljnih zakonov zmanjšalo.). 
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Te pripombe veljajo na primer za ustavno določbo o svobodi tiska1, ki ni izražena kot pravica 
posameznika, temveč kot obveznost države.2 Poleg tega je urejanje podrobnih pravil glede 
svobode tiska in nadzora le-te izrecno prepuščeno temeljnemu zakonu brez kakršnih koli 
smernic glede namenov, vsebin in omejitev takega zakona3. Beneška komisija je priporočila 
pojasnitev, da ustavna jamstva vsebujejo pravice posameznikov4.
Obstaja tudi skrb glede ravni zaščite narodnih in etničnih manjšin, določene v členu XXIX 
ustave, ki ne omenja izrecne obveznosti države5, glede dopuščanja dosmrtne ječe brez 
možnosti pogojnega izpusta v primeru namernih in nasilnih kaznivih dejanj6 (člen IV) in 
                                               
1 Glej člen 10 EKČP in člen 11 Listine EU o temeljnih pravicah.
2 Člen IX madžarske ustave. „(1) Every person shall have the right to express his or her opinion.“ (Vsakdo ima 
pravico izražati svoje mnenje.) „(2) Hungary shall recognise and defend the freedom and diversity of the press, 
and shall ensure the conditions for free dissemination of information necessary for the formation of democratic 
public opinion.“ (Madžarska priznava in ščiti svobodo in raznolikost tiska ter zagotavlja pogoje za svobodno 
širjenje informacij, potrebno za oblikovanje demokratičnega javnega mnenja.) „(3) The detailed rules for the 
freedom of the press and the organ supervising media services, press products and the infocommunications 
market shall be regulated by a cardinal Act.“ (Podrobna pravila glede svobode tiska in organa za nadzor 
medijskih storitev, tiskovin in informacijsko-komunikacijskega trga ureja temeljni zakon.) 
3 Glej Stališče madžarske vlade, str. 6: „The Constitution – in its Article IX – declares that every person has the 
right to express his or her opinion. Such a formulation of the freedom of expression is fully in line with the 
relevant Article of the ECHR (Article X). At the same time, Article IX makes it an obligation for the State to 
recognise and defend the freedom and diversity of the press, and to ensure the conditions for free dissemination 
of information necessary for the formation of democratic public opinion...There is no explicit formulation of an 
individual’s right to freedom of the press in the ECHR either – such a right is to be drawn from the individual 
right to freedom of expression.“ (Ustava v členu IX pravi, da ima vsakdo pravico do izražanja svojega mnenja. 
Takšna formulacija svobode izražanja je povsem v skladu z ustreznim členom EKČP (člen X). Hkrati člen IX 
obvezuje državo, da priznava in ščiti svobodo in raznolikost tiska, zagotavlja pogoje za svobodno širjenje 
informacij, potrebnih za ustvarjanje demokratičnega javnega mnenja … Tudi v EKČP ni izrecne navedbe 
posameznikove pravice do svobode tiska – to pravico je treba izpeljati iz posameznikove pravice do svobode 
izražanja.).
4 Glej Mnenje Beneške komisije, odstavek 74.
5 Glej Mnenje Beneške komisije, odstavek 82. Glej tudi Stališče madžarske vlade, str. 7: „Article XXIX, read in 
conjunction with the relevant preambular provisions, includes a broad commitment of the State for the 
protection of its nationalities. The Preamble states that nationalities living with us form part of the Hungarian 
political community and are constituent parts of the State and that the members of the Hungarian nation 
undertake to protect and safeguard the languages and cultures of nationalities living in Hungary... Definition of 
the detailed rules for the rights of nationalities living in Hungary and the rules for the elections of their local 
and national self-governments is delegated to a cardinal Act.“ (Člen XXIX, tolmačen skupaj z ustreznimi 
določbami preambule, vsebuje široko zavezo države, da bo varovala narodne manjšine. Preambula pravi, da so 
narodnosti, ki živijo z nami, del madžarske politične skupnosti in sestavni del države ter da se pripadniki 
madžarskega naroda zavezujejo, da bodo ščitili in varovali jezike in kulture narodov, ki živijo na Madžarskem ... 
Opredelitev natančnih pravil o pravicah narodnih manjšin na Madžarskem in pravil za izvolitev njihovih lokalnih 
in nacionalnih samoupravnih organov je prenesena na temeljni zakon.) Glej tudi mnenje Beneške komisije 
671/2012 o Aktu o pravicah narodnih manjšin, odstavki 13-20.
6 V skladu z Mnenjem Beneške komisije, odstavek 69: „Article IV of the new Hungarian Constitution fails to 
comply with the European human rights standards if it is understood as excluding the possibility to reduce, de 
facto and de jure, a life sentence.“ (Člen IV nove madžarske ustave ne ustreza evropskim standardom na 
področju človekovih pravic, če se razume tako, da izključuje možnost znižanja dosmrtne zaporne kazni de facto 
in de iure.)  Glej Stališče madžarske vlade, str. 6: „As regards life imprisonment without parole, it was 
introduced in the Constitution upon the clear wish of the Hungarian electorate, as expressed during the national 
consultation on the new Constitution. The Constitution merely contains a strict restriction of its usage: such a 
grave punishment may only be imposed for committing wilful and violent offences. The President may grant 
pardon to any condemned person.“ (Kar zadeva dosmrtno ječo brez pogojnega izpusta, je bila ta v ustavo 
uvedena na jasno željo madžarskih volivcev, kot so jo izrazili med nacionalnim posvetovanjem o novi ustavi. 
Ustava vsebuje zgolj strogo omejitev uporabe dosmrtne zaporne kazni: tako stroga kazen se lahko izreče samo za 
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glede tega, da v ustavi ni izrecno omenjena odprava smrtne kazni1. Prepoved smrtne kazni je 
izrecno določena tako v Listini EU o temeljnih pravicah kot tudi v Protokolih 6 in 13 k 
EKČP.
Kot je poudarila Beneška komisija, „constitutions contain provisions regulating issues of the 
highest importance for the functioning of the state and the protection of the individual 
fundamental rights. It is thus essential that the most important related guarantees are 
specified in the text of the Constitution, and not left to lower level norms“ (ustave vsebujejo 
določbe, namenjene urejanju vprašanj, ki so najpomembnejša za delovanje države in zaščito 
temeljnih pravic posameznikov. Zato je ključno, da so najpomembnejša jamstva v zvezi s tem 
opredeljena v besedilu ustave in ne prepuščena predpisom na nižjih ravneh.)2. V tem pogledu 
je bistveno, da se ustavne določbe o temeljnih pravicah in svoboščinah razlagajo v skladu z 
zavezujočimi evropskimi standardi, zlasti z EKČP in Listino EU o temeljnih pravicah ter 
ustrezno sodno prakso. 

V. Ločitev oblasti
Demokratičen institucionalni okvir, ki temelji na načelu ločitve oblasti in medsebojnem 
nadzoru, je ključni pogoj za zagotovitev vzajemnega zaupanja znotraj Evropske unije in za 
uporabo vzajemnega priznavanja kot glavnega načela pravosodnega sodelovanja v civilnih in 
kazenskih zadevah (člena 81 in 82 PDEU). Določbe madžarske ustave, ki omejujejo oblast 
parlamenta in ustavnega sodišča na določenih področjih, zato zbujajo skrb, saj bi lahko 
negativno vplivali na vzajemno zaupanje. 

Omejitev parlamentarne oblasti je uvedena na področje proračunskih zadev, saj se zdi, da ima 
novoustanovljeni neparlamentarni proračunski svet pravico „veta“ na državni proračun.3
Sprejemanje proračuna je običajno glavna pristojnost in izključni privilegij parlamenta ter 
omogoča izvajanje političnega programa. Kot je opomnila Beneška komisija: če je odločitev 
odvisna od drugega organa z omejeno demokratično legitimnostjo, lahko to negativno vpliva 
na demokratično legitimnost odločanja o proračunu.4 V skladu s členom 23 ustave lahko
parlament s temeljnim zakonom ustanovi neodvisne regulativne organe za izvajanje posebnih 

                                                                                                                                                  
namerna in nasilna kazniva dejanja. Predsednik lahko pomilosti vsakega obsojenca.) Čeprav izrek kazenske 
sankcije dosmrtne ječe za odraslega storilca kaznivega dejanja sam po sebi ni prepovedan ali v neskladju s 
členom 3, je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo tudi, da lahko izrek dosmrtne zaporne kazni, ki je 
ni mogoče skrajšati, za odraslega storilca kaznivega dejanja zbuja pomisleke v zvezi s členom 3 (glej med 
drugim Nivette proti Franciji, št. 44190/98, ECHR 2001-VII, Stanford proti Združenemu kraljestvu, 
št. 73299/01, 12. december 2002; in Kafkaris proti Cipru, št. 21906/04, 12. februar 2008)..
1 Čeprav je Madžarska ratificirala tako Protokol 6 kot Protokol 13 k EKČP. Glej Mnenje Beneške komisije št. 
20, odstavek 68. Glej tudi Stališče madžarske vlade, str. 6: „Although the Constitution omits a specific reference 
to the abolition of death penalty, already in 1990, the Constitutional Court declared... this form of punishment 
unconstitutional... There is no legal requirement to explicitly declare the abolition of death penalty in the 
Constitution, since there is no constitutional way to introduce death penalty in the Hungarian legal system.“ 
(Čeprav ustava odprave smrtne kazni ne omenja izrecno, je že leta 1990 ustavno sodišče razglasilo… to obliko 
kaznovanja za neustavno … Ni nobene pravne zahteve po izrecni odpravi smrtne kazni v ustavi, saj smrtne kazni 
ni mogoče uvesti v madžarski pravni sistem na ustaven način.) Glede pomembnosti odprave smrtne kazni glej 
tudi Priporočilo št. 1760 in Resolucijo št. 1560 Parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz leta 2006, po katerih 
jasna nacionalna zagotovila o odpravi smrtne kazni predstavljajo pomemben del boja proti uporabi te kazni.
2 Glej Mnenje Beneške komisije, odstavek 148.
3 Člen 44(3) madžarske ustave: „The adoption of the State Budget Act shall be subject to the prior consent of the 
Budget Council in order to meet the requirements set out in Article 36(4)-(5).“ (Sprejemanje akta o proračunu 
države je predmet predhodnega soglasja Proračunskega sveta, da se izpolnijo zahteve iz člena 36(4)-(5).)
4 Glej Mnenje Beneške komisije, odstavek 129.
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odgovornosti in pristojnosti izvršilne veje oblasti, kar lahko pripelje do omejevanja oblasti 
parlamenta, na kar je opozorila Beneška komisija1. 

Hkrati je Beneška komisija izpostavila več problemov z obema temeljnima zakonoma s 
področja pravosodja,2 kar zadeva veliko vlogo vodje sodne uprave (predsednika nacionalnega 
sodnega urada) in njegovega odnosa do nacionalnega sodnega sveta, pa tudi glede poskusnih 
dob in premeščanja sodnikov ter dodeljevanja primerov.3 Ti problemi so neposredno povezani 
s pomembnim vprašanjem neodvisnosti in nepristranskosti sodstva. Madžarski parlament je 
sprejel več sprememb, da bi odpravili ugotovljene težave, vendar se še vedno zdi, da lahko 
poskusna doba traja do šest let.4 Hkrati je Beneška komisija izrazila zaskrbljenost glede 
preobsežnih tožilskih pooblastil, kot so obveznost poslovnih subjektov, da na zahtevo 
tožilstva predložijo dokumentacijo, vstop v zasebne prostore, preobsežna nadzorna vloga v 
upravnih postopkih, odsotnost tožilskega sveta itd.5

Kar zadeva ustavno sodišče, člen 37(4) nove ustave omejuje njegovo pristojnost pri 
preverjanju ustavnosti aktov o državnem proračunu in izvajanja le-tega na področja, ki so 
izrecno našteta („violation of the right to life and human dignity, the right to the protection of 
personal data, freedom of thought, conscience and religion, and with the rights related to 
Hungarian citizenship[...]“ (kršitev pravice do življenja in človekovega dostojanstva, pravice 
do varovanja osebnih podatkov, svobode misli, vesti in verovanja ter pri pravicah v zvezi z 
madžarskim državljanstvom […])), ter tako dovoljuje nekaznovanje kršitev drugih temeljnih 
pravic. Kot je Beneška komisija toplo priporočila, mora biti sodišče pooblaščeno za 
ocenjevanje skladnosti vseh zakonov s človekovimi pravicami, ki so zajamčene na ustavni 
ravni, zlasti s pravico do nediskriminacije (člen 14 EKČP; člen 21 Listine) in pravico do 
varstva premoženja, ki posamezniku ne sme biti neupravičeno odvzeto (člen 1 protokola 1 k 
EKČP; člen 17 Listine).6 Ustava tudi obvezuje ustavno sodišče, da spoštuje „principle of 
balanced, transparent and sustainable budget management“ (načelo uravnoteženega, 
preglednega in trajnostnega upravljanja s proračunom).7 Zdi se, da s tem pri tehtanju interesov 
v primerih morebitnih kršitev temeljnih pravic daje prednost upravljanju proračuna. Beneška 
komisija je izjavila, da se finančni vidiki lahko upoštevajo pri razlagi in uporabi predpisov, 
vendar ne morejo prevladati nad ustavnimi jamstvi. 8

                                               
1 Glej Mnenje Beneške komisije, odstavek 90. Glej tudi Stališče madžarske vlade, str. 8: „Such autonomous 
bodies need to report to the Parliament on an annual basis and in consequence, their activity, i.e. the exercise of 
delegated powers, remains subject to proper scrutiny by the legislature. Moreover, Article 23 explicitly states 
that the decrees issued by the heads of autonomous regulatory bodies may not conflict with any higher ranking 
legal norm, including Acts of Parliament.“ (Takšni neodvisni organi morajo letno poročati parlamentu, zato 
njihova dejavnost, to je izvajanje prenesenih pooblastil, ostajajo pod ustreznim nadzorom zakonodajnega telesa. 
Poleg tega člen 23 izrecno navaja, da odloki, ki jih izdajajo vodje neodvisnih regulatornih teles, ne smejo biti v 
navzkrižju z nobenim pravnim predpisom višjega reda, vključno s parlamentarnimi akti.)
2 Akt št. CLXI iz leta 2011 in akt št. CLXII iz leta 2011, skupaj s sprejetim predlogom sprememb (predlog št. 
T/6393).
3 Glej Mnenje 663/2012 o pravosodju in odgovor madžarske vlade ter nedavne spremembe zakonodaje.
4 Glej delovni dokument 1 Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o stanju na 
področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (v skladu z resolucijo EP z dne 16. februarja 
2012) – neodvisnost sodstva, 26. junij 2012, str. 3, vključno s pripombami, ki jih je poslala madžarska vlada. 
5 Glej Mnenje 668/2012 o tožilstvu in tudi pripombe madžarske vlade na osnutek mnenja.
6 Mnenje Beneške komisije, odstavek 127.
7 Člen N § 3.
8 Glej Mnenje Beneške komisije, odstavek 51. Glej tudi Stališče madžarske vlade, str. 4: „The provision of the 
new Constitution stating that “in the course of performing their duties, the Constitutional Court, courts, local 
governments shall be obliged to respect the principle of balanced, transparent and sustainable budget 
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Zgoraj zastavljena vprašanja z različnih ključnih področij, kot so zmanjšane pristojnosti 
ustavnega sodišča na področju davčne zakonodaje, omejitev parlamentarne oblasti v zvezi s 
proračunskimi zadevami, skupaj s pomembno vlogo proračunskega sveta na tem področju1, 
ter določbe o sodnih službah in tožilstvu, zbujajo skrb glede negativnih vplivov na pravilno 
delovanje sistema nadzora in ravnovesja v demokratični državi.

                                                                                                                                                  
management” is strictly applicable to their administrative management as public institutions, and it cannot be 
understood as an interpretation principle to be applied in the context of carrying out their genuine tasks (in the 
case of the Constitutional Court: in the context of its constitutional review task).“ (Določba nove ustave, ki 
pravi, da so ,ustavno sodišče, sodišča, lokalne uprave pri opravljanju svojih dolžnosti dolžne spoštovati načelo 
uravnoteženega, preglednega in trajnostnega upravljanja s proračunom‘, velja strogo za upravno vodenje le-teh 
kot javnih institucij in je ni mogoče razumeti kot razlagalno načelo, ki naj se uporablja pri izvajanju njihovih 
resničnih nalog (v primeru ustavnega sodišča pri nalogi preverjanja ustavnosti.).
1 Glej Stališče madžarske vlade, str. 9: „The competences, procedures, organisation and operation of the 
Constitutional Court will be regulated in detail by cardinal law, giving further clarification to the matters raised 
by the Venice Commission. Introducing a two-third majority requirement for the adoption of laws regulating 
issues, such as social and taxation policy, and the establishment of the Budget Council reflect a firm ambition to 
stabilize public finances. Stable public finances and a predictable tax and social security system are the 
cornerstones of a modern sustainable national economy.“ (Pristojnosti, postopke, organizacijo in delovanje
ustavnega sodišča bo podrobno urejal temeljni zakon, ki bo dodatno pojasnil vprašanja, ki jih postavlja Beneška 
komisija. Uvedba zahteve po dvotretjinski večini za sprejemanje zakonov, ki urejajo zadeve, ko sta socialna in 
davčna politika, ter ustanovitev proračunskega sveta odražata trden namen, da se javne finance stabilizirajo. 
Stabilne javne finance ter predvidljiv davčni sistem in sistem socialne varnosti sta temelja sodobnega 
trajnostnega nacionalnega gospodarstva.)


