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I. Inledning
I detta arbetsdokument ges en översikt över Ungerns grundlag, som antogs den 18 april 2011 
och trädde i kraft den 1 januari 2012. Ett antal av grundlagens bestämmelser diskuteras mot 
bakgrund av EU-medlemsstaternas och Europarådets gemensamma grundläggande 
värderingar, samt mot bakgrund av de rättsprinciper som föreskrivs i EU-fördragen, 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan), den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen), och rättspraxisen för Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna (Europadomstolen) samt Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). 
I arbetsdokumentet beaktas även Venedigkommissionens yttrande om Ungerns nya 
konstitution av den 17–18 juni 20111 och den ungerska regeringens ståndpunkt om detta 
yttrande som översändes den 6 juli 20112.

II. Gemensamma europeiska värderingar
De gemensamma europeiska värderingarna kan definieras som en gemensam syn på 
demokrati, de grundläggande rättsprinciper, exempelvis rättsstatsprincipen, och de 
grundläggande rättigheter som den europeiska integrationsprocessen bygger på. 
Internationella avtal, EU-fördragen samt Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis 
utgör kärnan för denna gemensamma syn. 
Även om de första fördragen inte innehöll någon uttrycklig bestämmelse om grundläggande 
rättigheter, bekräftade EU-domstolen tidigt genom sin rättspraxis att det finns en uppsättning 
gemensamma principer och värderingar som utgör en ingående del av den gemensamma 
rättsordningen. I början av 1970-talet fastslog EU-domstolen att de grundläggande 
rättigheterna är en ingående del av de allmänna rättsstatsprinciper vars genomförande 
garanteras av domstolen. Detta konstaterande utgick från medlemsstaternas gemensamma 
konstitutionella traditioner (Internationale Handelsgesellschaft3) och från de internationella 
fördrag som alla medlemsstater gemensamt utarbetat eller undertecknat (Nold4), däribland 
Europakonventionen. EU:s allmänna principer utgör följaktligen inte enbart politiska 
åtaganden, utan fungerar även som rättsliga parametrar för bedömningen av EU:s och 
medlemsstaternas rättsordningar.

Under 1970- och 1980-talet hänvisade inte bara rättspraxisen utan även institutionerna till de 
grundläggande principerna om demokrati, rättssäkerhet och respekt för de mänskliga 
rättigheterna. I Köpenhamnsdeklarationen om demokrati förklarade Europeiska rådet att 
respekten för de mänskliga rättigheterna och demokrati är ”väsentliga element i medlemskapet 
i Europeiska gemenskaperna”5. Sedan Maastrichtfördragets ikraftträdande har de gemensamma 
rättsprinciperna ”frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och rättsstatsprincipen” föreskrivits i fördragen6. Antagandet av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna 2000 bidrog ytterligare till ökad uppmärksamhet på de
europeiska gemensamma värderingarna. Genom Lissabonfördraget fick stadgan samma 
juridiska värde som fördragen (artikel 6.1 i FEU).

                                               
1 Yttrande nr 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Mål 11/70 [1970] REG 1161.
4 Mål 4/73 [1974] REG 491.
5 Europeiska rådets deklaration om demokrati, Köpenhamn, den 8 april 1978, Bull. CE 3, 1978.
6 Tidigare artikel F i fördraget om Europeiska unionen.
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Efter Lissabonfördragets ikraftträdande fastslås i artikel 2 i FEU om Köpenhamnskriterierna 
att ”Europeiska unionen bygger på värdet med respekt för de mänskliga rättigheterna, 
däribland rättigheter för personer som tillhör minoriteter”. I artikeln anges vidare att ”dessa 
värderingar ska vara gemensamma för medlemsstaterna”. I artikel 6.3 i FEU bekräftas 
ovannämnda rättspraxis genom att det fastslås att ”de grundläggande rättigheterna, såsom de 
garanteras i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma 
konstitutionella traditioner, ska ingå i unionsrätten som allmänna principer”. 

Respekten för denna uppsättning med grundläggande värderingar som utgör rättsliga 
standarder omfattar såväl gränsöverskridande som utpräglat nationella situationer, vilket 
innebär att dessa värderingar är tillämpliga på allt utövande av offentlig makt inom 
EU:s rättsområde1. Skyddet av de grundläggande rättigheterna är tillämpligt oavsett 
begränsningen i artikel 51.1 i stadgan i fråga om situationer då EU-rätten ska tillämpas, 
eftersom artikel 2 i FEU inte omfattas av begränsningen i artikel 51.1 i stadgan2, vilket 
bekräftas genom EU-domstolens hänvisning till ”möjligheten att faktiskt åtnjuta kärnan i de 
rättigheter som tillkommer en medborgare i kraft av unionsmedborgarskapet” också i en 
utpräglat nationell situation3. Detta resonemang stöder även idén om ”civis europaeus sum”, 
som fastslogs för tjugo år sedan av generaladvokat Jacobs i Konstantinidis-målet4.

Dessa gemensamma värderingar går hand i hand med EU:s åtagande om mångfald, som 
uttrycks genom skyldigheten för unionen att respektera ”medlemsstaternas likhet inför 
fördragen samt deras nationella identitet”, i enlighet med artikel 4.2 i FEU. I fördragen är 
respekten för ”nationell identitet” och ”de olika rättssystemen och rättsliga traditionerna i
medlemsstaterna”5 oupplösligen förbunden med principerna om ”lojalt samarbete”6

”ömsesidigt erkännande”7 och därmed ömsesidigt förtroende. Det innebär att en verklig 
jämvikt måste nås mellan respekten för de nationella identiteterna och konsekvenserna av ett 
EU-medlemskap, däribland respekten för de gemensamma grundläggande värderingar som 
föreskrivs i fördragen, stadgan, Europakonventionen och i EU-domstolens och 
Europadomstolens relevanta rättspraxis. Denna insikt är en oumbärlig förutsättning för att 
kunna garantera ett effektivt ömsesidigt erkännande och gränsöverskridande samarbete mellan 
de nationella myndigheterna som bygger på ömsesidigt förtroende när det gäller att följa 
samma uppsättning med grundläggande värderingar och därigenom skapa ett verkligt och 
fungerande europeiskt rättsområde. Den mycket stora betydelsen av europeiska gemensamma 
värderingar bekräftas vidare genom det särskilda förfarandet med politisk övervakning av 
respekten för dessa grundläggande värderingar som föreskrivs i artikel 7 i FEU.

                                               
1 Se också A. von Bogdandy et al., ”Reverse solange - Protecting the essence of fundamental rights against EU 
Member States”, Common Market Law Review 49, 2012, s. 489–519.
2 I kraft av vilket EU-domstolen gör en vid tolkning av tillämpningen av EU-rätten – se t.ex. mål C-260/89, ERT.
3 Se även mål C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Mål C-168/91.
5 Se artikel 67 i FEUF.
6 Artikel 4.3 i FEU.
7 Artiklarna 81 och 82 i FEUF.
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En EU-medlemsstat är därför bunden av flera skikt med standarder när den utarbetar sin 
nationella konstitution: 1) Internationella standarder som ska följas i kraft av ett lands 
medlemskap i det internationella samfundet (bestämmelserna i FN-stadgan), 2) standarder 
som ska följas i kraft av ett lands medlemskap i Europarådet (uppfyllande av kraven i 
Europakonventionen, särskilt i fråga om förbud av dödsstraff i enlighet med protokollen 6 och 
13 till Europakonventionen), och 3) standarder som ska följas i kraft av ett lands 
EU-medlemskap, vilket innebär att medlemsstaten ska följa stadgan vid tillämpningen av 
EU-rätten samt beakta den allmänna uppsättning med grundläggande värderingar som 
föreskrivs i artikel 2 i FEU vid utövandet av sina rättsliga befogenheter, oavsett om det rör sig 
om en gränsöverskridande situation eller om EU-rätten är tillämplig.

III. Reglering av grundläggande principer och institutionella ramar
En ny konstitution som utgör Ungerns grundlag trädde i kraft den 1 januari 2012. Utkastet till 
grundlag utarbetades av valda företrädare för FIDESZ/KDNP och lades fram för 
Ungerns parlament den 14 mars 2011. Ungerns parlament antog grundlagen en månad senare, 
den 18 april 2011. Liksom Venedigkommissionen påpekat1 påverkades den nya 
konstitutionens utarbetande, överläggningar och antagande av de snäva tidsramarna och de 
begränsade möjligheterna till en verklig dialog mellan alla politiska krafter och det civila 
samhället. Eftersom en konstitution utgör en gemensamt accepterad rättslig och institutionell 
samhällsordning, väckte processen med utarbetandet och antagandet av grundlagen i Ungern 
farhågor om bristen på insyn, öppenhet och införlivande2.

I den nya konstitutionen fastställs vidare en allmän ram med generella formuleringar för 
centrala sektorer, och merparten av de mer genomgripande frågorna regleras i kardinallagar. 
Ungerns konstitution omfattar över 50 hänvisningar till kardinallagar om viktiga 
samhällsfrågor och institutionella ramar som exempelvis rättsväsendet (artikel 25.7), 
familjepolitik (artikel L), nationaliteters rättigheter (artikel XXIX § 3) eller utnämning av 
ministerier och andra offentliga förvaltningsorgan (artikel 17 § 4). Antagande eller ändring av 
kardinallagar kräver stöd av en kvalificerad majoritet av två tredjedelar av 
parlamentsledamöterna. 

Användningen av kardinallagar för att reglera grundläggande principer ger upphov till 
rättsliga frågor främst av två skäl. För det första måste sådana lagar, vid avsaknad av en tydlig 
ordalydelse i konstitutionen, utarbetas med stor försiktighet för att skydda de grundläggande 
garantierna (exempelvis rättsväsendets oberoende). För det andra kan en omfattande 
användning av kardinallagar begränsa den effekt som en ny lagstiftare kan få efter ett val3. 
I det hänseendet förtydligas det i artikel 3 i protokoll 1 till Europakonventionen att val ska 
garantera ”folket rätten att fritt ge uttryck åt sin mening beträffande sammansättningen av den 
lagstiftande församlingen”. Därför måste parlamenten på ett flexibelt sätt kunna bemöta nya 
samhällsutmaningar. Venedigkommissionen rekommenderade följaktligen att 

                                               
1 CDL-AD(2011)001, Venedigkommissionens yttrande av den 28 mars 2011om tre rättsliga frågor som uppkom 
under processen med utarbetandet av Ungerns nya konstitution, punkterna 16–19.
2 Se även CDL-AD(2011)016, Venedigkommissionens yttrande av den 20 juni 2011 om Ungerns nya 
konstitution, punkt 11.
3 Se Venedigkommissionens yttrande, punkt 24. 
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kardinallagarnas räckvidd borde begränsas till områden där det finns starka skäl att tillämpa 
kravet på två tredjedels majoritet1.

IV. Grundläggande rättigheter och friheter
I kapitlet om ”Frihet och ansvar” (artiklarna I–XXXI) i grundlagen regleras de grundläggande 
rättigheterna och friheterna. Första meningen i artikel I § 3 lyder: ”(3) Bestämmelserna om 
grundläggande rättigheter och skyldigheter ska fastställas genom särskilda rättsakter”. Inga 
riktlinjer ges om räckvidden för och innehållet i dessa särskilda rättsakter. De vaga 
bestämmelserna i konstitutionen om ett antal grundläggande rättigheter och hänvisningen till 
särskilda rättsakter väcker frågor om skyddsnivån för de grundläggande rättigheterna, samt 
om förenligheten med internationella människorättsinstrument.

Detta gäller till exempel den konstitutionella bestämmelsen om pressfrihet2, som inte är 
formulerad som en individuell rättighet, utan som en statlig skyldighet3. Vidare anges 
uttryckligen att detaljerade bestämmelser om pressfriheten och dess övervakning ska 
fastställas i en kardinallag utan att några riktlinjer ges om en sådan lags syfte, innehåll och 
begränsningar4. Venedigkommissionen rekommenderade ett förtydligande om att 
konstitutionella garantier omfattar individuella rättigheter5.

Det finns också farhågor angående den skyddsnivå för nationella och etniska minoriteter som 
fastställs i artikel XXIX i konstitutionen, som inte innehåller någon hänvisning till en 
uttrycklig skyldighet för staten i detta hänseende6, angående möjligheten att tillämpa livstids 
fängelse utan möjlighet till benådning vid uppsåtliga våldsbrott7 (artikel IV) och angående det 

                                               
1 Venedigkommissionens yttrande, punkt 27. Se även CDL (2011)058, den ungerska regeringens ståndpunkt om 
yttrandet om Ungerns nya konstitution, s. 2: ”Den nya konstitutionen innehåller över 50 hänvisningar till 
kardinallagar, men det faktiska antalet områden som ska regleras genom kardinallagar (med antagande med 
två tredjedels majoritet) har minskat från 28 till 26 i den nya konstitutionen. Följaktligen har kardinallagarnas 
räckvidd minskat.”
2 Se artikel 10 i Europakonventionen och artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
3 Artikel IX i grundlagen: ”(1) Varje person ska ha rätt att uttrycka sin åsikt. (2) Ungern ska erkänna och 
försvara pressfriheten och pressmångfalden, och ska garantera villkor för fri spridning av information som är 
nödvändig för att forma en demokratisk allmän opinion. (3) Detaljerade bestämmelser om pressfrihet och om 
tillsynsorganet för medietjänster, pressprodukter och marknaden för informationskommunikation ska föreskrivas 
i en kardinallag.”
4 Se också den ungerska regeringens ståndpunkt, s. 6: ”I artikel IX i konstitutionen anges att varje person ska ha 
rätt att uttrycka sin åsikt. Denna formulering av yttrandefriheten är fullt förenlig med den berörda artikeln i 
Europakonventionen (artikel X). Samtidigt är staterna enligt artikel IX skyldiga att erkänna och försvara 
pressfriheten och pressmångfalden, och att garantera villkor för fri spridning av information som är nödvändig 
för att forma en demokratisk allmän opinion... Inte heller Europakonventionen innehåller någon specifik 
formulering om individers pressfrihet – denna rättighet omfattas av yttrandefriheten för individer.”
5 Se Venedigkommissionens yttrande, punkt 74. 
6 Se Venedigkommissionens yttrande, punkt 82. Se också den ungerska regeringens ståndpunkt, s. 7: 
”I artikel XXIX, tillsammans med de relevanta bestämmelserna i ingressen, föreskrivs ett omfattande åtagande 
för staten att skydda sina nationaliteter. I ingressen anges att de nationaliteter som lever i vårt land är en del av 
det ungerska politiska samhället och en ingående del av staten och att den ungerska nationens medborgare åtar 
sig att skydda och garantera språken och kulturerna för de nationaliteter som lever i Ungern ... De detaljerade 
bestämmelserna om rättigheter för de nationaliteter som lever i Ungern och bestämmelserna om valen till deras 
lokala och nationella självförvaltningar ska regleras i en kardinallag.” Se även Venedigkommissionens yttrande 
671/2012 om lagen om rättigheten för nationaliteter, punkterna 13–20.
7 I Venedigkommissionens yttrande, punkt 69 anges att ”artikel IV i Ungerns nya konstitution inte uppfyller de 
europeiska människorättsnormerna om den kan tolkas som att möjligheten att, rättsligt eller faktiskt, förkorta 
ett livstidsstraff utesluts.” Se också den ungerska regeringens ståndpunkt, s. 6: ”Beträffande livstidsstraff utan 
möjlighet till benådning, infördes detta i konstitutionen på uttrycklig begäran av de ungerska väljarna inom 
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faktum att avskaffande av dödsstraff inte nämns i konstitutionen1. Förbud mot dödsstraff 
föreskrivs uttryckligen i såväl EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som i 
protokollen 6 och 13 till Europakonventionen.
Liksom Venedigkommissionen betonar innehåller ”konstitutioner bestämmelser om frågor av 
största vikt för statens funktionssätt och för skyddet av de individuella grundläggande 
rättigheterna. Det är därför väsentligt att de viktigaste berörda garantierna föreskrivs i 
konstitutionen, och inte regleras på lägre nivå”2. Det är i det hänseendet avgörande att 
tolkningen av de konstitutionella bestämmelserna om de grundläggande rättigheterna och 
friheterna sker i förenlighet med de bindande EU-normerna, i synnerhet Europakonventionen 
och stadgan, samt med relevant rättspraxis. 

V. Maktfördelning
En demokratisk och institutionell ram som bygger på principen om maktfördelning och 
kontroller och jämvikt är en grundläggande förutsättning för att garantera ett ömsesidigt 
förtroende inom EU och för att tillämpa ömsesidigt erkännande som en grundläggande princip 
för rättsligt samarbete i civil- och straffrättsliga frågor (artiklarna 81 och 82 i FEUF). De 
bestämmelser i Ungerns konstitution som begränsar parlamentets och författningsdomstolens 
befogenheter på vissa områden ger därför upphov till oro eftersom de kan inverka negativt på 
det ömsesidiga förtroendet. 

En begränsning av parlamentets befogenheter har införts på området för budgetfrågor, 
eftersom det nya icke-parlamentariska budgetrådet tycks ha vetorätt över statsbudgeten3.
Budgetens antagande ingår vanligtvis i parlamentets centrala kompetensområde och är en av 
dess exklusiva behörigheter samt möjliggör det politiska programmets genomförande. Enligt 
Venedigkommissionen kan det påverka budgetbeslutens demokratiska legitimitet negativt om 
beslutsfattandet är beroende av en annan myndighet med begränsad demokratisk legitimitet4.
Enligt artikel 23 i grundlagen får parlamentet inrätta självständiga regleringsorgan som ska 
utöva och genomföra vissa skyldigheter och behörigheter på den verkställande maktens 
vägnar genom en kardinallag, vilket kan innebära en begränsning av parlamentets 

                                                                                                                                                  
ramen för det nationella samrådet om den nya konstitutionen. Konstitutionen innehåller bara en strikt 
begränsning av tillämpningen av detta straff, nämligen att ett så grovt straff endast får utdömas vid uppsåtliga 
våldsbrott. Presidenten får benåda alla dömda personer.” Även om utdömandet av ett livstidsstraff för en vuxen 
lagöverträdare inte i sig är förbjudet eller oförenligt med artikel 3, har Europadomstolen även fastslagit att 
utdömandet av ett livstidsstraff utan möjlighet till förkortning för en vuxen person kan utgöra ett problem i
enlighet med artikel 3 (se bland annat Nivette mot France, nr 44190/98, ECHR 2001-VII, Stanford mot 
Förenade kungariket, nr 73299/01, av den 12 december 2002, och Kafkaris mot Cypern, nr 21906/04, av den 
12 februari 2008).
1 Trots att Ungern har ratificerat såväl protokoll 6 som protokoll 13 till Europakonventionen. Se 
Venedigkommissionens yttrande, 20, punkt 68. Se också den ungerska regeringens ståndpunkt, s. 6: ”Även om 
konstitutionen inte omfattar någon specifik hänvisning till avskaffandet av dödsstraff fastslog 
författningsdomstolen redan 1990 att detta straff var grundlagsstridigt... Det finns inget rättsligt krav på att i 
konstitutionen uttryckligen fastslå att dödsstraff ska avskaffas, eftersom det inte finns något konstitutionellt sätt 
att införa dödsstraff i det ungerska rättssystemet.” Beträffande vikten av avskaffandet av dödsstraff, se även 
Europarådets parlamentariska församlings rekommendation 1760 och resolution 1560 från 2006, i enlighet med 
vilka ett tydligt nationellt tillkännagivande av avskaffandet av dödsstraff är viktigt för kampen mot dess 
tillämpning.
2 Se Venedigkommissionens yttrande, punkt 148.
3 Enligt artikel 44.3 i grundlagen ska ”antagandet av lagen om statsbudgeten vara föremål för ett föregående 
medgivande av budgetrådet för att kraven i artiklarna 36.4 och 36.5 ska vara uppfyllda.”
4 Se Venedigkommissionens yttrande, punkt 129.
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befogenheter, liksom Venedigkommissionen påpekat1. 
Samtidigt har Venedigkommissionen pekat på flera problem med de två kardinallagarna om 
rättsväsendet2 med avseende på den omfattande rollen för chefen för rättsförvaltningen 
(presidenten för det nationella domstolsverket NJO) och dennes förbindelser med det 
nationella rättsliga rådet, samt med avseende på provanställningar, överföring av domare och 
tilldelning av mål3. Dessa problem har ett direkt samband med den viktiga frågan om 
rättsväsendets oberoende och opartiskhet. Flera ändringar har genomförts av det ungerska 
parlamentet för att åtgärda dessa problem, även om provanställningsperioden fortfarande kan 
vara så lång som sex år4. Samtidigt har Venedigkommissionen framfört farhågor om de alltför 
långtgående åklagarbefogenheterna, som exempelvis skyldigheten för företag att på begäran 
lämna handlingar till åklagaren, åklagarens möjlighet att gå in i privatbostäder, de 
långtgående tillsynsbefogenheterna i administrativa förfaranden, avsaknaden av ett åklagarråd 
etc5.
Beträffande författningsdomstolen begränsas genom artikel 37.4 i den nya konstitutionen 
rätten att granska grundlagsenligheten hos lagarna om statsbudgeten och dess genomförande 
till de områden som uttryckligen anges (”överträdelse av rätten till liv och mänsklig 
värdighet, rätten till skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, 
och rättigheterna i och med det ungerska medborgarskapet [...]”), vilket således innebär att 
överträdelser av andra grundläggande rättigheter inte omfattas av sanktioner. Liksom 
Venedigkommissionen starkt rekommenderat ska domstolen ha rätt att bedöma förenligheten 
hos alla lagar med de mänskliga rättigheter som garanteras på konstitutionell nivå, särskilt 
rätten att inte bli diskriminerad (artikel 14 i Europakonventionen och artikel 21 i stadgan) och 
rätten att inte orättmätigt bli berövad sin egendom (artikel 1 i protokoll 1 till 
Europakonventionen och artikel 17 i stadgan)6. Enligt konstitutionen ska 
författningsdomstolen även respektera ”principen om en balanserad, öppen och hållbar 
budgetförvaltning”7. Detta innebär att budgetförvaltning prioriteras vid viktningen av 
intressen vid en eventuell överträdelse av de grundläggande rättigheterna. Enligt 
Venedigkommissionen kan finansiella hänsyn visserligen beaktas vid tolkning och 
tillämpning av normer, men de får inte väga tyngre än konstitutionella garantier8.

                                               
1 Se Venedigkommissionens yttrande, punkt 90. Se också den ungerska regeringens ståndpunkt, s. 8: ”Sådana
autonoma organ ska följaktligen årligen rapportera till parlamentet om sin verksamhet, dvs. utövandet av 
delegerade befogenheter ska fortfarande vara föremål för en verklig granskning av den lagstiftande makten. 
Dessutom anges det uttryckligen i artikel 23 att de dekret som utfärdas av chefer för självständiga tillsynsorgan 
inte får strida mot överordnade rättsnormer, däribland parlamentslagar.”
2 Lag CLXI från 2011 och lag CLXII från 2011, samt deras antagna ändringar (förslag nr T/6393).
3 Se yttrande 663/2012 om rättsväsendet, samt den ungerska regeringens svar och de aktuella 
lagstiftningsändringarna.
4 Se arbetsdokument 1 från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om 
situationen för de grundläggande rättigheterna: standarder och praxis i Ungern (i enlighet med 
Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012) – ett oberoende rättsväsende, av den 26 juni 2012, s. 3, 
samt den ungerska regeringens kommentarer. 
5 Se yttrande 668/2012 om åklagarmyndigheten, samt den ungerska regeringens kommentarer om utkastet till 
yttrande.
6 Venedigkommissionens yttrande, punkt 127.
7 Artikel N § 3.
8 Se Venedigkommissionens yttrande, punkt 51. Se också den ungerska regeringens ståndpunkt, s. 4: 
”Bestämmelsen i den nya konstitutionen om att författningsdomstolen, domstolarna och de lokala regeringarna i 
utövandet av sina uppgifter […] ska respektera principen om en balanserad, öppen och hållbar 
budgetförvaltning är strikt tillämplig på dessa instansers administrativa förvaltning i egenskap av offentliga 
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Det finns en oro för att dessa frågor på flera viktiga områden, exempelvis de begränsade 
befogenheterna för författningsdomstolen på området för skattelagstiftning, begränsningen av 
parlamentets befogenheter i budgetfrågor samt budgetrådets framträdande roll på detta 
område1, och bestämmelserna om rättsväsendet och åklagarmyndigheten kan skada det 
korrekta funktionssättet för kontrollsystemet i en demokratisk stat.

                                                                                                                                                  
institutioner, och kan inte betraktas som en tolkningsprincip som ska tillämpas inom ramen för genomförandet 
av deras kärnverksamhet (för författningsdomstolen: inom ramen för dess översyn av konstitutionen).”
1 Se också den ungerska regeringens ståndpunkt, s. 9: ”Författningsdomstolens befogenheter, förfaranden, 
organisation och verksamhet ska regleras i detalj genom kardinallagar, med vidare förtydliganden om de frågor 
som tagits upp av Venedigkommissionen. Införandet av ett krav på två tredjedels majoritet för antagande av 
lagar som reglerar frågor om exempelvis social- och skattepolitik, och inrättandet av budgetrådet visar på en 
tydlig ambition att stabilisera de offentliga finanserna. Stabila offentliga finanser och ett förutsägbart skatte-
och socialförsäkringssystem är hörnstenar för en modern hållbar nationell ekonomi.”


