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1. Indledning

Efter valget i 2010 fik det regerende flertal to tredjedele af pladserne i det ungarske 
parlament. Med dette kvalificerede flertal har det regerende flertal og regeringen været i stand 
til hurtigt at indlede lovgivningsarbejde med henblik på at omlægge den ungarske 
forfatningsmæssige og institutionelle ramme. 

Den overordnede virkning af denne reformproces, som vedrører en lang række områder, 
herunder domstolenes virke, familiebeskyttelse, parlamentsvalg og ytringsfrihed, giver 
anledning til bekymring med hensyn til dens forenelighed med principperne om demokrati og 
retsstaten, der er nedfældet i EU-lovgivningen.

Demokrati og retsstatsprincippet, som er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og nævnt i præamblen til TEU samt i præamblen til Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, forudsætter en klar magtadskillelse mellem 
uafhængige organer. Hovedelementerne i disse to principper omfatter: i) overholdelse af 
legalitetsprincippet, herunder en gennemsigtig, ansvarlig og demokratisk 
lovvedtagelsesproces, ii) retssikkerhed, iii) et stærkt system med repræsentativt demokrati 
baseret på frie valg og med respekt for oppositionens rettigheder, iv) effektiv kontrol af 
lovgivningens overensstemmelse med forfatningen, v) en effektiv, åben, deltagelsesorienteret 
og ansvarlig regering og administration, vi) uafhængige og upartiske domstole, vii) 
uafhængige medier og viii) overholdelse af de grundlæggende rettigheder1. 

2. Processen med vedtagelse af de nye forfatningsmæssige rammer i Ungarn

Den 18. april 2011 vedtog det ungarske parlament en ny forfatning, som udgør den ungarske 
grundlov, der trådte i kraft den 1. januar 2012. 

Vedtagelsen af den nye forfatning var det første skridt i en omfattende reformproces, som 
førte til etableringen af en ny forfatningsmæssig og institutionel ramme. Der blev dog indført 
en lang række forfatningslove efter vedtagelsen af den nye forfatning, som ændrede næsten 
alle institutioner og statslige organer væsentligt (parlamentet, forfatningsdomstolen, 
retsvæsenet, den offentlige anklagemyndighed, databeskyttelsesmyndigheden, de lokale 
myndigheder, nationalbanken og familieretten).

Processen, der førte til vedtagelsen af Ungarns nye forfatning, er det første element, der giver 
anledning til kritik. Forslaget til den nye forfatning blev udarbejdet af folkevalgte 
repræsentanter fra FIDESZ/KDNP (den regerende koalition) og forelagt det ungarske 
parlament den 14. marts 2011 på grundlag af et enkeltmedlems lovforslag. Den nye forfatning 
blev vedtaget af det ungarske parlament den 18. april 2011 med den regerende koalitions 

                                               
1 Se Report on the Rule of Law vedtaget af Venedigkommissionen den 25.-26. marts 2011. CDL-AD(2011)003 
rev. for en detaljeret analyse af de betydninger, begrebet retsstat tillægges på internationalt, europæisk og 
nationalt niveau.
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stemmer1.

Regeringsstøttet lovgivning kræver en udførlig høring af de relevante interessenter, men 
enkeltmedlemmers lovforslag kan følge en mere "strømlinet" vej. Nærmere bestemt finder 
bestemmelserne i lov CXXXI af 2010 om det civile samfunds deltagelse i udarbejdelsen af 
lovgivning og i dekret 24/2011 (VIII. 9.) fra ministeren for offentlig administration og retlige 
anliggender om forudgående og efterfølgende konsekvensanalyse ikke anvendelse, når 
lovgivning foreslås som et enkeltmedlems lovforslag. Med denne procedure kunne den 
regerende koalition udarbejde og vedtage den nye forfatning inden for en kort tidsramme (en 
måned: forslaget blev stillet den 14. marts 2011 og vedtaget den 18. april 2011). Den anden 
forfatningsændring blev også vedtaget på grundlag af et enkeltmedlems lovforslag2.

Følgende forfatningslove er blevet vedtaget på grundlag af et enkeltmedlems lovforslag: lov 
CCIII af 2011 om valg af parlamentsmedlemmer, lov CCXI af 2011 om beskyttelse af 
familier, lov CCVI af 2011 om tros- og religionsfrihed og kirkers status, lov CCII af 2011 om 
våbenskjoldet og det nationale flag samt de ungarske statslige ordener og lov XXXVI af 2012 
om parlamentet - forslaget til forfatningslov om valgproceduren3.

Tidsplanen for og omfanget af den politiske debat og offentlige høring4 om den nye forfatning 
samt om forfatningslove blev kritiseret5. I de sidste to uger af 2011 vedtog parlamentet flere 
forfatningslove (f.eks. loven om tros- og religionsfrihed6 og loven om Ungarns nationalbank7) 
                                               
1 Se arbejdsdokument nr. 2 om situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i 
Ungarn (jf. Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012) - Grundlæggende principper og grundlæggende 
rettigheder og udtalelsen om Ungarns nye forfatning vedtaget af Venedigkommissionen den 17.-18. juni 2011. 
CDL-AD(2011)016.

2 Den 18. september 2012 blev der fremsat et forslag til den anden ændring (T/8404) af grundloven i parlamentet 
som et enkeltmedlems lovforslag. Det vedrører registreringskravet med hensyn til at udøve retten til at stemme 
ved parlamentsvalg. Det blev vedtaget af parlamentet den 29. oktober 2012 og offentliggjort den 9. november.

3 T/8405.

4 De regerende partier afholdt en national høring vedrørende 12 spørgsmål i februar-marts 2011. Jf. 
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 Se udtalelserne om tre retlige spørgsmål, der opstod under udarbejdelsen af Ungarns nye forfatning, og om 
Ungarns nye forfatning vedtaget af Venedigkommissionen henholdsvis den 25.-26. marts 2011 og den 17.-18. 
juni 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). I sin udtalelse 663/2012 om lov CLXII af 2011 om 
ungarske dommeres retsstilling og aflønning og lov CLXI af 2011 om de ungarske domstoles opbygning og 
forvaltning påpeger Venedigkommissionen, at "forfatningslovene blev vedtaget på en hurtig måde, der ikke 
omfattede en hensigtsmæssig høring af oppositionen og det civile samfund. Vedtagelsen af en stor mængde 
lovgivning på meget kort tid kan forklare, hvorfor nogle spørgsmål i forvaltningslovene, der blev undersøgt i 
denne udtalelse, ikke lever op til europæiske standarder. Stk. 9. CDL-AD(2012)001. 

6 Lov CCVI af 2011 om tros- og religionsfrihed og kirkers status fremsat som et enkeltmedlems lovforslag den 
21. december 2011 og vedtaget den 31. december 2011.

7 Lov CCVIII af 2011 om Ungarns nationalbank fremsat af regeringen den 13. december 2011 og vedtaget den 
31. december 2011.
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og overgangsbestemmelserne til grundloven.

Som understreget af Venedigkommissionen i dens udtalelse om Ungarns nye forfatning "[...] 
er det beklageligt, at forfatningsprocessen, herunder udarbejdelsen og den endelige vedtagelse 
af den nye forfatning, har været præget af manglende gennemsigtighed, utilstrækkelig dialog 
mellem flertallet og oppositionen, utilstrækkelige muligheder for en fyldestgørende offentlig 
debat og en meget stram tidsramme"1. Venedigkommissionen understreger yderligere, at 
"vedtagelsen af den nye forfatning i april 2011 ser ud til kun at være [...] begyndelsen på en 
længere proces med etablering af en omfattende og sammenhængende ny forfatningsmæssig 
ramme. Dette indebærer vedtagelse eller ændring af en lang række love, nye institutionelle 
ordninger og andre relaterede foranstaltninger. Disse processer kan kun lykkes fuldt ud, hvis 
de har opbakning fra så stor en del af det ungarske samfund som overhovedet muligt"2. 

I Ungarns nye forfatning anmodes regeringen (og ikke enkeltmedlemmer) om at forelægge 
parlamentet de lovforslag, som er nødvendige for at gennemføre grundloven3.

3. Overgangsbestemmelserne til grundloven 

Overgangsbestemmelserne til grundloven blev vedtaget af parlamentet den 30. december 
20114. De blev offentliggjort i Ungarns lovtidende næste dag og trådte i kraft den 1. januar 
2012, samme dag som den nye forfatning. Overgangsbestemmelserne blev stærkt kritiseret, 
idet man hævdede, at de skadede retsstatsprincippet5.

                                               
1 Se stk. 144 i udtalelsen om Ungarns nye forfatning vedtaget af Venedigkommissionen den 17.-18. juni 2011. 
CDL-AD(2011)016. 

2 Se stk. 21 i udtalelsen om Ungarns nye forfatning vedtaget af Venedigkommissionen den 17.-18. juni 2011. 
CDL-AD(2011)016. I den samme udtalelse påpegede Venedigkommissionen endvidere følgende: "Ungarns nye 
forfatning udmærker sig ved, at den med udgangspunkt i ovennævnte standarder indeholder en række særlige 
variationer af europæiske garantier, som delvist er at finde i nogle få europæiske forfatninger. De fleste af disse 
garantier er knyttet til nationale traditioner og national identitet. De anses for at være en vigtig faktor i EU-retten 
(EU-traktatens artikel 6) og er endvidere accepteret i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention. 
Venedigkommissionen mener i denne forbindelse, at en række af disse særlige garantier kan betragtes som 
værende led i den nationale forfatningsmæssige autonomi, men at andre af garantierne skal analyseres i lyset af 
europæiske standarder, særligt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis [...]. Det kan i visse 
tilfælde være en temmelig vanskelig opgave, da der kan være uklarhed omkring de forskellige bestemmelsers 
indbyrdes forhold, og idet forfatningsteksten ofte henviser til kardinallove (organiske love), som fastsætter de 
nærmere regler for de pågældende spørgsmål (herunder grundlæggende rettigheder, institutionelle rammer, 
strukturelle ordninger for den dømmende magts funktion osv.)." Stk. 19-20.

3 Stk. 4 i de afsluttende bestemmelser: "4. Regeringen er forpligtet til at forelægge parlamentet alle lovforslag, 
der er nødvendige for at håndhæve grundloven".

4 T/5005 blev også fremlagt som et enkeltmedlems lovforslag den 20. november 2011.

5 Se kritikken fra ungarske akademikere i Amicus Brief for the Venice Commission on the Transitional 
Provisions of the Fundamental Law and the key cardinal laws, Bánkuti, M et. al. (februar 2012).
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Overgangsbestemmelsernes status og deres plads i det nationale retssystem var ikke klar 
(grundloven er nu blevet ændret for nyligt). I denne forbindelse definerer 
overgangsbestemmelsernes afsluttende bestemmelser overgangsbestemmelserne som en del af 
grundloven (artikel 31, stk. 2)1. Med henblik på at tydeliggøre overgangsbestemmelsernes 
retsstilling fremlagde regeringen den 17. april 2012 et forslag til den første ændring af 
grundloven2. Det blev vedtaget af parlamentet den 4. juni 2012 og offentliggjort den 18. juni. 
Med den første forfatningsændring tilføjes følgende punkt til grundlovens afsluttende 
bestemmelser: "Overgangsbestemmelserne til denne grundlov [... ] er en del af grundloven."3

Overgangsbestemmelserne omfatter en række artikler, som ikke er overgangsartikler, og som 
har til formål at supplere eller ændre den nye forfatning permanent.

Den 14. marts 2012 anmodede den ungarske kommissær for grundlæggende rettigheder 
(ombudsmand) forfatningsdomstolen om at undersøge, om overgangsbestemmelserne er i 
overensstemmelse med retsstatskravene, der er fastsat i grundloven4. Efter den 
forfatningsmæssige prøvelse den 28. december 2012 erklærede forfatningsdomstolen i sin 
afgørelse nr. 45/2012, at det ungarske parlament overskred sin lovgivningsbeføjelse, da det 
vedtog følgende overgangsbestemmelser, med den hovedbegrundelse, at de ikke er 
overgangsrelaterede5: præamblen, artikel 1-4 (bestemmelser om det tidligere 
kommunistparti), artikel 11, stk. 3-4 (bestemmelser om den nationale domstolsmyndigheds 
præsidents og anklagemyndighedens beføjelse til at udpege en anden domstol end domstolen 
med generel beføjelse med henblik på at pådømme sager inden for rimelig tid), artikel 12 og 
13 (bestemmelser om dommeres og anklageres almindelige pensionsalder), artikel 18 
(bestemmelser om udpegelsen af formanden for budgetrådet), artikel 21 (parlamentets 
beføjelse til at fastlægge de anerkendte kirker og til at fastsætte kriterierne for anerkendelse af 
yderligere kirker), artikel 22 (bestemmelser om betydningen af forfatningsmæssig klage), 
artikel 23, stk. 1, og stk. 3-5 (bestemmelser om valg af lokale regeringer og om 
valgregistrering), artikel 27 (en begrænsning af domstolsprøvelse), artikel 28, stk. 3 (om 
proceduren for bestemmelse af lokale regeringers forsømmelse), artikel 29 (om muligheden 
for at pålægge et generelt bidrag til dækning af bøder), artikel 31, stk. 2 (bestemmelse, som 
fastsætter, at overgangsbestemmelserne er en del af grundloven) og artikel 32 (om fastsættelse 
af den 25. april som "grundlovsdagen"). Derfor ophævede den ungarske forfatningsdomstol 
de ovennævnte overgangsbestemmelser.

Selv om stk. 3 i grundlovens afsluttende bestemmelser giver det ungarske parlament beføjelse 
til at vedtage overgangsbestemmelser til grundloven for at sikre overgangen fra de gamle 
bestemmelser til de nye, har forfatningsdomstolen yderligere slået fast, at mere end to 
                                               
1 Der findes en engelsk oversættelse af overgangsbestemmelserne til den ungarske grundlov på 
Venedigkommissionens websted (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
REF(2012)018-e.pdf.

2 T/6817, forslag fremsat af György Matolcsy, minister for national økonomi.

3 Uofficiel oversættelse.

4 http://www.ajbh.hu/allam/eng/index.htm.

5 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law.
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tredjedele af bestemmelserne ikke er overgangsrelaterede, da de indeholder permanente og 
almene bestemmelser.

4. Institutionaliseringen af kravet om et flertal på to tredjedele

Forfatningslovene kræver støtte fra et kvalificeret flertal på to tredjedele af de tilstedeværende 
parlamentsmedlemmer. Ungarns nye forfatning indeholder 26 emner, som skal fastsættes ved 
forfatningslove, og som omfatter domstolene (artikel 25, stk. 7), familiepolitik (artikel L), 
nationaliteters rettigheder (artikel XXIX) og de grundlæggende regler for generel beskatning 
og pensionssystemet (artikel 40) 1. 

Listen over politikområder, som kræver kvalificeret flertal, er et vigtigt aspekt af demokrati. 
Selv om det er hensigtsmæssigt at bruge forfatningslove til at fastlægge grundlæggende 
principper, f.eks. for den nationale institutionelle ramme, er det mindre hensigtsmæssigt inden 
for politikområder, som normalt reguleres ved almindelige love såsom familielovgivning og 
social- og skattepolitik2. 

I denne forbindelse påpegede Venedigkommissionen, at "en for omfattende anvendelse af 
forfatningslove er problematisk i forhold til både forfatningen og almindelige love. [...] Et 
demokratisk system er kendetegnet ved sin vedvarende evne til at ændre sig. Jo flere politiske 
spørgsmål, der kræver mere end et simpelt flertal, jo mindre afgørende vil fremtidige valg 
blive, og jo bedre mulighed har et to tredjedeles flertal for at cementere sine politiske 
præferencer og landets retsorden. Valg [...] bliver meningsløse, hvis lovgiveren ikke er i stand 
til at ændre vigtige aspekter af den lovgivning, der burde have været vedtaget med simpelt 
flertal"3.

Endvidere fastlægger en række af de hidtil vedtagne forfatningslove ikke kun grundlæggende 
principper, men også meget specifikke og tekniske regler såsom meget detaljerede 
bestemmelser om alle aspekter af de ungarske domstoles opbygning og forvaltning samt om 
ungarske dommeres retsstilling og aflønning4 og endog valgdistrikternes nøjagtige grænser5. 
Denne praksis indebærer en risiko for at begrænse en ny lovgivers indflydelse efter et valg. 
                                               
1 Den tredje ændring af grundloven (den 21. december 2012) ændrer artikel P): Grænserne og betingelserne for 
erhvervelse af landbrugsjord og skov og reglerne for den integrerede organisation af landbrugsproduktion 
fastsættes ved forfatningslov.

2 Se stk. 27 i udtalelsen om Ungarns nye forfatning vedtaget af Venedigkommissionen den 17.-18. juni 2011. 
CDL-AD(2011)016.

3 Se stk. 24 i udtalelsen om Ungarns nye forfatning vedtaget af Venedigkommissionen den 17.-18. juni 2011. 
CDL-AD(2011)016. 

4 Se stk. 19 i udtalelse 663/2012 om lov CLXII af 2011 om ungarske dommeres retsstilling og aflønning og lov 
CLXI af 2011 om de ungarske domstoles opbygning og forvaltning vedtaget af Venedigkommissionen den 16.-
17. marts 2012. CDL-AD(2012)001.

5 Lov CCIII af 2011 om valg af medlemmer til det ungarske parlament.
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En fremtidig ny regering, som kun forlader sig på et simpelt flertal, vil ikke være i stand til at 
ændre de politikker, som den nuværende regering har fastsat i forfatningslove, selv om den får 
et klart mandat fra vælgerne dertil. 

 5. Kontrol og tilsyn

Som nævnt ovenfor forudsætter demokrati og retsstatsprincippet magtadskillelse baseret på et 
system med kontrol og tilsyn. Mediefrihed er også et centralt aspekt af demokrati og af et 
korrekt fungerende system med kontrol og tilsyn1. Ungarns nye forfatning indførte følgende 
institutionelle ændringer, som vil kunne svække dette systems funktion:

5.1. Begrænset forfatningsmæssig kompetence

Den nye forfatnings artikel 37, stk. 4, begrænser beføjelsen til at undersøge 
forfatningsmæssigheden af lovene om finansloven og dens gennemførelse til de områder, som 
udtrykkeligt er anført (overtrædelse af retten til livet og menneskelig værdighed, retten til 
beskyttelse af personoplysninger, retten til at tænke frit og til samvittigheds- og 
religionsfrihed og rettighederne relateret til ungarsk statsborgerskab […]). Dette udelukker 
undersøgelse af forfatningsmæssigheden i forbindelse med overtrædelse af andre 
grundlæggende rettigheder.

I denne forbindelse erindrede Venedigkommissionen om, at "en tilstrækkelig bred vifte af 
kompetencer er afgørende for at sikre, at domstolen fører tilsyn med forfatningsmæssigheden 
af de vigtigste principper og rammer i samfundet, herunder alle forfatningsmæssigt 
garanterede grundlæggende rettigheder. Derfor er det, hvis domstolens beføjelse begrænses til 
kun at omfatte undersøgelse af visse statslove vedrørende en begrænset del af forfatningen, i 
strid med det indlysende mål med den forfatningsmæssige valgperiode i det ungarske 
parlament om at styrke beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i Ungarn"2.

Endvidere er denne begrænsning i henhold til artikel 273 i overgangsbestemmelserne fortsat 
gældende for love, som blev indført, da statsgælden oversteg halvdelen af 
bruttonationalproduktet. I denne henseende rejste Venedigkommissionen følgende kritik: 
"Forfatningen pålægger specifikke kriterier for forvaltningen af statsbudgettet samt strenge 
begrænsninger af statsgælden. I stedet for at give forfatningsdomstolen fuld kontrol med 
budgettets og skattelovgivningens forfatningsmæssighed giver den det nye budgetråd særlige 
beføjelser til indgriben på dette område. Ligesom budgetrådets "vetoret" er den omtalte 
begrænsning af forfatningsdomstolens beføjelser vedrørende budgettet, skatter og anden 
økonomisk lovgivning betinget af, at statsgælden overstiger halvdelen af BNP"4. 

                                               
1 Spørgsmålet om mediefrihed behandles i arbejdsdokument nr. 3.

2 Se stk. 99 i udtalelsen om Ungarns nye forfatning vedtaget af Venedigkommissionen den 17.-18. juni 2011. 
CDL-AD(2011)016.

3 Bestemmelse ophævet af den ungarske forfatningsdomstol den 28. december 2012 (afgørelse nr. 45/2012).

4 Se stk. 98 i udtalelsen om Ungarns nye forfatning vedtaget af Venedigkommissionen den 17.-18. juni 2011. 
CDL-AD(2011)016.
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Forfatningsdomstolens og dens medlemmers uafhængighed bør fremgå klart af forfatningen1, 
og det bør overvejes, om grundlovens almindelige bestemmelser om retsstaten og 
magtadskillelsen (artikel B og C) er tilstrækkelig garanti for forfatningsdomstolens 
uafhængighed2. 

5.2. Begrænsning af parlamentets beføjelser

Forfatningen begrænser også parlamentets beføjelser i budgetanliggender, eftersom det 
nyoprettede ikkeparlamentariske budgetråd i en række tilfælde gives vetobeføjelse over 
finansloven.3 Vedtagelsen af finansloven er en del af et parlaments kernekompetence og 
eksklusive privilegium, som muliggør gennemførelsen af et politisk program. 
Venedigkommissionen mindede om, at hvis en afgørelse gøres afhængig af en anden 
myndighed med begrænset demokratisk legitimitet, kan dette få negative konsekvenser for de 
budgetmæssige afgørelsers demokratiske legitimitet.4

Der bør endvidere gøres opmærksom på kritikken fra Venedigkommissionen, der går ud på, at 
den meget stramme tidsramme for etableringen af den nye forfatningsramme begrænsede 
muligheden for en egentlig debat med oppositionen i parlamentet5. Denne praksis kan 
forhindre, at et system med repræsentativt demokrati, som er baseret på respekt for 
oppositionens rettigheder, fungerer korrekt.

5.3. Domstolenes uafhængighed: resterende mangler

                                               
1 Artikel 24, stk. 1, i den ungarske grundlov slår fast, at forfatningsdomstolen er det øverste organ for 
beskyttelsen af grundloven, uden at nævne forfatningsdomstolens uafhængighed. Den opstiller derefter en liste
over beføjelser og det sidste afsnit nævner en forfatningslov om de detaljerede bestemmelser om 
forfatningsdomstolens kompetencer, organisation og virke.

2 Den ungarske regering fremsatte følgende bemærkninger til Venedigkommissionens udkast til udtalelse om lov 
CLI af 2011 om den ungarske forfatningsdomstol: "Forfatningsdomstolens uafhængighed som organ er et 
princip, der ikke fremgår udtrykkeligt af grundloven, men det følger af de generelle principper i grundloven, 
særlig af retsstatsprincippet og magtadskillelsen [grundlovens artikel B), stk. 1, og artikel C), stk. 1]". 
CDL(2012)045.

3 Grundlovens artikel 44, stk. 3: "Vedtagelsen af finansloven forudsætter forudgående godkendelse fra 
budgetrådet i henhold til bestemmelserne i artikel 36, stk. 4 og 5." Artikel 36, stk. 4 og 5 lyder som følger: "Stk. 
4 Parlamentet må ikke vedtage en finanslov, som tillader statsgælden at overstige halvdelen af 
bruttonationalproduktet. Stk. 5 Så længe statsgælden overstiger halvdelen af bruttonationalproduktet, kan 
parlamentet kun vedtage en finanslov, som indeholder en nedbringelse af statsgælden i forhold til 
bruttonationalproduktet." 

4 Se stk. 129 i udtalelsen om Ungarns nye forfatning vedtaget af Venedigkommissionen den 17.-18. juni 2011. 
CDL-AD(2011)016.

5 Se stk. 144 i udtalelsen om Ungarns nye forfatning vedtaget af Venedigkommissionen den 17.-18. juni 2011. 
CDL-AD(2011)016. 
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Domstolene er blevet underkastet en samlet reform, der er fastsat i to forfatningslove1, hvor 
den første udgave klart bragte deres uafhængighed i fare2. Uafhængighed betyder, at 
domstolene er fri for eksternt pres og indgriben fra andre grene af magten, især den udøvende 
magt. Dette krav er en integrerende del af det grundlæggende demokratiske princip om 
magtadskillelse.

De ovennævnte forfatningslove blev ændret den 2. juli 2012 af det ungarske parlament3. 
Ændringerne tager højde for de fleste af Venedigkommissionens anbefalinger, navnlig ved at 
reducere de beføjelser, som præsidenten for den nationale domstolsmyndighed (NJO) har, og 
ved at overføre nogle af dem til det nationale domstolsråd samt ved at styrke NJO-
præsidentens ansvarlighed.

Der er imidlertid stadig tre hovedproblemer vedrørende domstolenes uafhængighed. 

For det første er centrale foranstaltninger, der sikrer dommernes uafhængighed, som f.eks. 
uafsættelighed, en garanteret embedsperiode samt strukturen og sammensætningen af de 
styrende organer, ikke reguleret i selve forfatningen, men de er – sammen med detaljerede 
regler om domstolenes opbygning og administration – fastsat i forfatningslove. Hvad angår 
reguleringsniveauet, fandt Venedigkommissionen, at de forfatningsmæssige garantier, 
principper og strukturer vedrørende domstolene ikke var tilstrækkeligt udviklede4.

For det andet gav de tidligere regler med hensyn til reguleringen af overførslen af sager 
præsidenten for den nationale domstolsmyndighed mulighed for at tildele en sag til en anden 
domstol i stedet for den domstol, som sagen oprindeligt var indbragt for, med henblik på "at 
pådømme sager inden for rimelig tid". De for nyligt vedtagne ændringer begrænser denne 
beføjelse, således at præsidenten for den nationale domstolsmyndighed nu skal tage hensyn til 
de principper, som det nationale domstolsråd har fastsat, når hun overfører sager, og hun skal 
begrunde hver enkelt afgørelse. Ændringerne fastlægger imidlertid hverken kriterier for 
udvælgelsen af sager, der skal overføres, eller giver det nationale domstolsråd beføjelse til at 
vedtage udvælgelseskriterier5, hvilket er en forudsætning for retten til en retfærdig rettergang og 

                                               
1 Lov CLXI af 2011 om de ungarske domstoles opbygning og forvaltning og lov CLXII af 2011 om ungarske 
dommeres retsstilling og aflønning.

2 Se arbejdsdokument nr. 1 om situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i 
Ungarn (jf. Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012) – Domstolenes uafhængighed.

3 Som Venedigkommissionen konkluderer i sin udtalelse om forfatningslovene om domstolene, der blev ændret 
efter vedtagelsen af udtalelse CDL-AD(2012)001 om Ungarn: "Ændringerne af 2. juli 2012 behandler de fleste 
bemærkninger i Venedigkommissionens udtalelse CDL-AD(2012)001 af 16.-17. marts 2012 om lov CLXI af 
2011 om de ungarske domstoles opbygning og forvaltning og lov CLXII of 2011 om ungarske dommeres 
retsstilling og aflønning" (stk. 83 CDL-AD(2012)020).

4 Se stk. 82 i udtalelsen om forfatningslovene om domstolene, der blev ændret efter vedtagelsen af udtalelse 
CDL-AD(2012)001 om Ungarn vedtaget af Venedigkommissionen den 12.-13. oktober 2012. CDL-
AD(2012)020.

5 I denne forbindelse fremsætter Ungarn følgende bemærkninger til Venedigkommissionens udkast til udtalelse 
om de ændrede forfatningslovene om domstolene (CDL(2012)072): "Det nationale domstolsråd fik ikke juridisk 
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en lovlig dommer1. 

For det tredje skal EU-Domstolens afgørelse af 6. november 20122, som slår fast, at 
nedsættelsen af ungarske dommeres pensionsalder fra 70 til 62 år er en uberettiget 
forskelsbehandling på grund af alder, gennemføres rettidigt og korrekt. 

I denne forbindelse bør der gøres opmærksom på, at gennemførelsen af den ungarske 
forfatningsdomstols dom nr. 33/2012, der ophæver den samme bestemmelse, medførte retlig 
usikkerhed. Venedigkommissionen anførte, følgende: "Præsidenten for den nationale 
domstolsmyndighed opfordrede de berørte dommere til at appellere til arbejdsretterne for at få 
deres afskedigelse omstødt. Flere dommere har allerede fået medhold ved arbejdsretten, men 
dommene blev anket af præsidenten for den nationale domstolsmyndighed, fordi hun var 
uenig i begrundelsen for dem. Selv om arbejdsretternes endelige domme ikke fører til 
genindsættelse af de berørte dommere i deres tidligere stilling, vil de dog gennemgå en ny 
udnævnelsesprocedure og kan udpeges til andre domstole end dem, de tilhørte før 
afskedigelsen".3

Retstvisten involverer også Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, da to 
grupper ungarske dommere har indgivet to klager den 20. juni 2012, hvori de anmoder om en 
kendelse for at få slået fast, at den ungarske lovgivning om nedsættelse af dommeres 
pensionsalder er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention4. 

Med henblik på at overholde dommene fra både den ungarske forfatningsdomstol (nr. 
33/2012) og EU-Domstolen (sag C-286/12) fremsatte den ungarske regering den 21. 
december 2012 et lovforslag nr. T/9598 om de lovgivningsmæssige ændringer vedrørende den 
øvre aldersgrænse, der skal finde anvendelse i visse retlige juridiske forbindelser5. 

                                                                                                                                                  
mandat til ud over principperne for udpegelse af den ret, hvor sagen er anlagt, at udarbejde principperne for 
udvælgelse af sager, "der skal overføres", fordi det kun er præsidenten for den domstol, der iværksætter 
udpegelsen, som kan vurdere, om der skal tages skridt til at "overføre" en sag, idet der samtidig tages højde for 
sagens særlige karakteristika samt arbejdsbyrden og den givne domstols personalekapacitet".

1 Retten til en retfærdig rettergang og en lovlig dommer er nedfældet i artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder, i henhold til hvilket "enhver har ret til en retfærdig og offentlig 
rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov. [...]". 
På europæisk plan er retten til en retfærdig rettergang og en lovlig dommer sikret ved artikel 6 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention. I sin udtalelse nr. 683/2012 om forfatningslovene om domstolene, der blev 
ændret efter vedtagelsen af udtalelse CDL-AD(2012)001 om Ungarn, konkluderede Venedigkommissionen, at 
"Venedigkommissionen går ikke ind for systemet med at overføre sager, fordi det er i strid med princippet om en 
lovlig dommer, som er et væsentligt element i retsstatsprincippet" (stk. 74, CDL-AD(2012)020).

2 Sag C-286/12, Europa-Kommissionen mod Ungarn.

3 Se stk. 76 i Venedigkommissionens udtalelse nr. 663/2012.

4 45434/12 J.B. og 110 andre, 45438/12 Almásy og 45 andre.

5 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf.
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Det ungarske parlament har endnu ikke drøftet lovforslaget.

Hvad angår dommeres pensionsalder, fastsætter lovforslaget den øvre aldersgrænse og 
alderspensionsalderen til 65 år, hvilket kommer til at gælde efter en overgangsperiode på 10 
år. Nærmere bestemt indfører lovforslaget en gradvist faldende øvre aldersgrænse indtil den 
31. december 2022, hvor både den generelle alderspensionsalder og den øvre aldersgrænse 
bliver 65 år.

Hvad angår genindsættelsen af de ulovligt afskedigede dommere, fastsætter lovforslaget 
følgende løsning for at overholde forfatningsdomstolens afgørelse nr. 33/2012: Den 
afskedigede dommer skal indgive en ansøgning om genindsættelse til præsidenten for den 
nationale domstolsmyndighed, som sørger for, at den skyldige løn og andre honorarer betales 
til dommeren. Dommeren er derefter stadig ansat på det "tjenestested", hvor den pågældende 
gjorde tjeneste før afskedigelsen. 

Denne formulering angiver ikke, om dommeren bliver genindsat i nøjagtig den samme stilling 
(med de samme opgaver og ansvarsområder), i hvilken vedkommende var ansat før 
afskedigelsen.

Lovforslaget udelukkede udtrykkeligt, at en dommer kan genindsættes i en ledende stilling 
ved en domstol. Et nyt forslag til ændring af lovforslag nr. T/9598 om lovgivningsmæssige 
ændringer vedrørende de øvre aldersgrænser, der skal finde anvendelse i visse retlige juridiske 
forbindelser1, ophæver imidlertid de lovbestemmelser, som udelukker genindsættelse i 
ledende embeder ved domstolene og anklagemyndigheden.

Hvis en dommer ikke anmoder om at blive genindsat, skal præsidenten for den nationale 
domstolsmyndighed pålægge at udbetale en fast erstatning svarende til dommerens løn i 12 
måneder.

5.4. Afskedigelse af højtstående embedsmænd, før deres embedsperiode er udløbet

Et andet problem i forbindelse med kontrol og tilsyn er afskedigelse og udskiftning af lederne
af visse institutioner, før deres officielle embedsperiode er udløbet. 

Som følge af ændringen af højesteret til Curia blev præsidenten for højesteret også afskediget 
den 1. januar 2012, selv om han blev valgt af parlamentet i 2009 for seks år2. Garantien for 
sikkerhed i ansættelsen er et centralt element i domstolenes uafhængighed.

Den nye lov om informationsfrihed3, som blev vedtaget i juli 2011, ophævede institutionen 
ombudsmand for databeskyttelse og informationsfrihed og erstattede den med det nyoprettede 
Nationale Agentur for Databeskyttelse. Den tidligere ombudsmand, som havde været ansat i 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598.

2 Artikel 12, stk. 2, i overgangsbestemmelserne til grundloven lyder som følger: "Mandaterne for præsidenten for 
højesteret og præsidenten for det nationale retsråd ophører, når grundloven træder i kraft". 

3 Lov CXII af 2011 om informationsmæssig selvbestemmelse og informationsfrihed.
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stillingen siden september 2008, blev derefter afskediget med virkning fra den 1. januar 2012 
(to et halvt år, før hans seksårige embedsperiode udløber).

Uafhængigheden for tilsynsførende for databeskyttelse er nedfældet i artikel 16 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 8 i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder. Kommissionen indledte en overtrædelsesprocedure1 mod Ungarn med den 
begrundelse, at mandatet skal have en rimelig varighed, og at det er absolut påkrævet, at når 
en medlemsstat en gang har fastsat mandatets varighed, skal denne varighed respekteres. I 
begrundelsen for klagen henviste Kommissionen til direktiv 95/46/EF, der bestemmer, at en 
eller flere af de offentlige myndigheder i medlemsstaterne, der i fuld uafhængighed udøver de 
funktioner, der tillægges dem, har til opgave at påse overholdelsen af de bestemmelser, 
medlemsstaterne vedtager til gennemførelse af dette direktiv. Det er Kommissionens 
opfattelse, "at fjernes den myndighed, der har til opgave at føre tilsyn med databeskyttelsen, i 
utide, krænkes denne myndigheds uafhængighed, som kræves i henhold til direktivet"2. 

6. Valgreform

Demokrati i EU-medlemsstaterne og dermed i EU forudsætter, at de nationale valglove 
opfylder visse grundlæggende standarder. De fleste af disse standarder er baseret på 
forfatningsmæssige principper, der gælder for valglovgivning, og særlig artikel 21 i FN's 
menneskerettighedserklæring fra 1948 og artikel 3 i tillægsprotokollen til den europæiske 
menneskerettighedskonvention. Alle EU-medlemsstater, herunder Ungarn, skal overholde god 
praksis i forbindelse med valgspørgsmål fastlagt af Europarådet3. 

Den omfattende institutionelle og forfatningsmæssige reform i Ungarn omfatter også en ny 
valglov, nemlig lov CCIII af 2011 om valg af medlemmer til det ungarske parlament4 og en 
ny lov om valgproceduren.

Lov CCIII af 2011 om valg af medlemmer til det ungarske parlament, som blev vedtaget den 
23. december 2011 og trådte i kraft den 1. januar 20125, indførte følgende ændringer: en 
væsentlig reduktion af antallet af pladser i parlamentet (fra 386 til 199), en ændret formel for 
fordeling af pladser (et blandet forholdstals-flertalsvalgsystem med øget vægt på 
flertalsdelen), indførelse af en enkelt valgrunde i stedet for systemet med to valgrunder, som 

                                               
1 Europa-Kommissionen mod Ungarn, sag C-288/12. Kommissionen anmodede EU-Domstolen om at slå fast, at 
Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, idet Ungarn har 
fjernet den tilsynsførende for databeskyttelse fra sit embede i utide.

2 Europa-Kommissionen mod Ungarn, sag C-288/12, Den Europæiske Unions Tidende af 28. juli 2012, C 
227/15.

3 En oversigt over de gældende standarder findes i kodeksen for god praksis i forbindelse med valgspørgsmål, 
udarbejdet af Kommissionen for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen) i 2002. CDL(2002)023 rev.

4 Venedigkommissionen har stillet en officiel oversættelse til rådighed. Jf. CDL-REF(2012)003.

5 Se den fælles udtalelse fra Venedigkommissionen og OSCE/ODIHR. CDL-AD(2012)012.
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tidligere blev anvendt til fordeling af pladser i valgsystemets flertalsdel, færre valgkredse og 
tilføjelse af et bilag, der beskriver den enkelte valgkreds nærmere, udvidelse af stemmeretten 
til at omfatte ungarske borgere, der bor i udlandet, men kun for valgenes forholdstalsdel og 
særlige regler for nationale minoriteters repræsentation i parlamentet.

Den 18. september 2012 fremsatte partierne Fidesz og KDNP et lovforslag om 
valgproceduren som et enkeltmedlems lovforslag1. Formålet med det var at erstatte den 
gældende automatiske vælgerregistrering af alle borgere med bopæl i Ungarn med et system 
med frivillig registrering som betingelse for at udøve den enkeltes ret til at stemme. 

Samme dag som lovforslaget om valgproceduren blev fremsat, blev der stillet et forslag om en 
ændring af overgangsbestemmelserne til grundloven - som efter den første 
forfatningsmæssige ændring var en integrerende del af grundloven - i parlamentet, også som 
et enkeltmedlems lovforslag2. Det blev vedtaget af parlamentet den 29. oktober 2012 og 
offentliggjort den 9. november. Den anden forfatningsmæssige ændring indarbejdede kravet 
om vælgerregistrering i grundloven3. 

Lovforslaget om valgproceduren blev underskrevet af formanden for Parlamentet den 1. 
december 2012. Det finder anvendelse på både nationale valg (parlamentsvalg, lokalvalg og 
nationale minoriteter) og valg til Europa-Parlamentet.

Loven er endnu ikke blevet offentliggjort, da den ungarske præsident den 6. december 2012 
sendte loven til forfatningsdomstolen for at få prøvet forfatningsmæssigheden i henhold til 
grundlovens artikel 6, stk. 44. 

I sin begæring anmodede den ungarske præsident forfatningsdomstolen om at erklære en 
række bestemmelser i loven om valgproceduren vedrørende bestemmelserne om 
vælgerregistrering og politiske reklamer under valgkampagnen for forfatningsstridige (artikel 
88, 92, 151, 152, stk. 5, 154, stk. 1 og 353, stk. 4). Præsidentens begæring er baseret på artikel 
B (demokrati og retsstatsprincippet), I (første artikel i kapitlet "frihed og ansvar"), IX 

                                               
1 T/8405.

2 T/8404.

3 De følgende stykker (3-5) blev tilføjet til artikel 23 i overgangsbestemmelserne til grundloven: "Stk. 3 For at 
rettighederne i grundlovens artikel XXIII kan få virkning, skal alle vælgere i henhold til grundlovens artikel 
XXIII, stk. 1-3 og stk. 7, efter egen anmodning indføres i et register. Stemmeretten kan udøves, efter at de er 
indført i registret. Der kan anmodes om registrering a) fra vælgere bosiddende i Ungarn: personligt eller 
elektronisk, hvilket gør det muligt at identificere den person, der fremsætter anmodningen, b) fra vælgere uden 
bopæl i Ungarn: pr. brev eller elektronisk, hvilket gør det muligt at identificere den person, der fremsætter 
anmodningen. Stk. 4 Der kan ansøges om optagelse i registret indtil den 15. dag forud for valget eller 
folkeafstemningen. Stk. 5 Registret skal altid udarbejdes igen i henhold til stk. 3 og 4 før et parlamentsvalg, 
undtagen i forbindelse med valg som følge af, at parlamentet opløser sig selv eller bliver opløst".

4 "Hvis Republikken Ungarns præsident mener, at en lov eller en af bestemmelserne deri er i strid med 
grundloven [...], sender den pågældende loven til forfatningsdomstolen, for at den kan undersøge dens 
overensstemmelse med grundloven."
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(ytringsfrihed og pressefrihed), XV (lighed og retten til ikkeforskelsbehandling), XXIII 
(stemmeret) i grundloven, på artikel 23, stk. 3, i overgangsbestemmelserne dertil, og den 
henviser også til artikel 3 i den første tillægsprotokol til EMRK1 og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis.

De anfægtede bestemmelser er nærmere bestemt følgende:

- Artikel 88, stk. 1 og 2, fastlægger to forskellige registreringsmåder for vælgere bosiddende i 
Ungarn og for vælgere bosiddende i udlandet. Vælgere bosiddende i Ungarn kan blive 
registreret personligt eller gennem "borgerportalen", dvs. elektronisk, hvilket gør det muligt at 
identificere den person, der indgiver anmodningen. Anmodningen skal indgives til den 
kompetente lokale myndighed, hvor vælgeren har bopæl. Vælgere, som ikke har bopæl i 
Ungarn, kan blive registreret pr. brev eller gennem "borgerportalen". I henhold til 
præsidentens begæring er forpligtelsen til at indgive anmodningen til den kompetente lokale 
myndighed en strengere betingelse end det, der er fastsat i overgangsbestemmelserne, og det 
kan være i strid med proportionalitetsprincippet.
- Artikel 92 fastsætter, at vælgere, som er bosiddende i Ungarn, men som ikke har en adresse, 
hører under bestemmelserne om vælgere bosiddende i udlandet. Denne bestemmelse er i 
henhold til præsidentens begæring diskriminerende.
- Artikel 151 og artikel 152, stk. 5, vedrører valgkampagnen. Politiske reklamer under 
valgkampagnen bliver kun tilladt for offentlige medieleverandører og kun indtil 48 timer før 
valget. Biografer får ikke lov til at vise politiske reklamer. I henhold til begæringen er denne 
regel i strid med ytrings- og pressefriheden. 
- Artikel 154, stk. 1, forbyder offentliggørelse af resultaterne af meningsmålinger vedrørende 
valget de sidste seks dage af valgkampagnen. I henhold til begæringen er denne bestemmelse i 
strid med ytrings- og pressefriheden.
- Artikel 353, stk. 4, indeholder en teknisk bestemmelse om den nye procedures anvendelse, 
som ser ud til at være i strid med artikel 23 i overgangsbestemmelserne.

I fortsættelse af den ungarske præsidents begæring afsluttede forfatningsdomstolen den 4. 
januar 2013 prøvelsen af forfatningsmæssigheden (afgørelse nr. 1/2013)2. 

Hvad angår kravet om registrering, fastslog domstolen, at for borgere bosiddende i Ungarn 
begrænser den obligatoriske registrering stemmeretten uden grund, hvilket er i strid med 
grundloven. Domstolen indrømmede til gengæld, at registreringen er berettiget i visse 
tilfælde, da den letter udøvelsen af visse vælgergruppers stemmeret. Disse grupper omfatter 
ungarske vælgere uden bopæl i Ungarn, de medlemmer af den nationale minoritet, som er 
bosiddende i Ungarn, og som ønsker at stemme på den nationale minoritetsliste, og personer, 
som har brug for hjælp for at deltage i valg. Forfatningsdomstolen tilføjede endvidere, at det 

                                               
1 Artikel 3 i den første tillægsprotokol til EMRK: "De høje kontraherende parter forpligter sig til at lade afholde 
frie, hemmelige valg med passende mellemrum under forhold, som sikrer folkets frie meningstilkendegivelse 
ved valget af medlemmer til den lovgivende forsamling".

2 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law.
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ville være en uforholdsmæssig begrænsning af stemmeretten, hvis de vælgere, hvis ret til at 
stemme uden forhåndsregistrering ikke kan sikres, kun kunne blive registreret på deres faste 
bopæl og ikke på deres sædvanlige opholdssted.

Forfatningsdomstolen fandt det også diskriminerende, at vælgere bosiddende i Ungarn uden 
adresse ikke har mulighed for personlig registrering.

Hvad angår reglerne om valgkampagnen, slog domstolen fast, at de bestemmelser, der 
muliggjorde offentliggørelse af politiske reklamer udelukkende i de offentlige medietjenester 
under valgkampagnen, og de regler, der forbød offentliggørelse af meningsmålinger seks dage 
før valget, begrænser ytringsfriheden og pressefriheden uforholdsmæssigt og derfor er i strid 
med grundloven.

Derfor slog domstolen fast, at følgende bestemmelser i loven om valgproceduren vedtaget den 
26. november 2012 er forfatningsstridige: §82, stk. 2, §88, stk. 1, §92, §106, §151, §152, stk. 
5, §154, stk. 1, og §353, stk. 4.

7. Det nylige forslag til en fjerde forfatningsændring

Den 8. februar 2013 fremsatte FIDESZ/KDNP-koalitionen et forslag til den fjerde 
forfatningsændring som et enkeltmedlems lovforslag1, som er underskrevet af næsten alle 
medlemmer af koalitionen.

Forslaget til den fjerde forfatningsændring integrerer alle overgangsbestemmelser i teksten til 
grundloven - undtagen bestemmelsen om valgregistrering - som blev ophævet af den ungarske 
forfatningsdomstol den 28. december 2012 af proceduremæssige grunde (afgørelse nr. 
45/2012). Disse bestemmelser omfatter f.eks. bestemmelserne om det tidligere 
kommunistparti, herunder ikkeanvendelse af forældelsesfristen for alvorlige forbrydelser 
begået under det kommunistiske diktatur (artikel 3 i forslaget, som tilføjer en ny artikel U til 
delen med "grundlæggende principper" i grundloven - tidligere præambel og artikel 1-4 i 
overgangsbestemmelserne); parlamentets beføjelse til at opstille en liste over officielt 
anerkendte kirker (artikel 4 i forslaget - tidligere artikel 21, stk. 1, i 
overgangsbestemmelserne); parlamentets beføjelse til at fastsætte nærmere bestemmelser om 
nationaliteter, der er bosat i Ungarn, og kravene til anerkendelse som en nationalitet (artikel 9 
i forslaget - tidligere artikel 21, stk. 2, i overgangsbestemmelserne); den nationale 
domstolsmyndigheds præsidents beføjelse til at udpege en anden domstol end den kompetente 
domstol med generel beføjelse til at prøve sager (artikel 14 i forslaget - tidligere artikel 11, 
stk. 3 og 4, i overgangsbestemmelserne); forlængelsen af begrænsningen af 
domstolsprøvelsen af budget- og finanslove til en ubegrænset periode (artikel 17, stk. 1, i 
forslaget) osv.
Endvidere indeholder forslaget til den fjerde forfatningsændring mindst to bestemmelser om 
forfatningsdomstolen, som giver anledning til bekymring: 
I henhold til den første bestemmelse kan forfatningsdomstolen kun prøve grundloven og evt. 
ændringer dertil for overensstemmelse med procedurekravene i grundloven med hensyn til 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929.
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dens vedtagelse og offentliggørelse (artikel 12, stk. 4, i forslaget). Forfatningsdomstolen kan 
derfor i fremtiden ikke prøve en forfatningsændrings indhold, og grundloven vil dermed være 
åben for enhver ændring uanset dens indhold1. For at supplere denne bestemmelse sigter 
forslagets artikel 11 mod at bemyndige den ungarske præsident til at sende den vedtagne 
grundlov og eventuelle ændringer dertil til forfatningsdomstolen til prøvelse af 
overensstemmelsen (udelukkende) med procedurekravene i grundloven med hensyn til dens 
vedtagelse.
Endvidere fastlægger forslaget en kort frist for en sådan undersøgelse, nemlig "inden tredive 
dage" (artikel 12, stk. 5, i forslaget). 
I henhold til den anden bestemmelse kan forfatningsdomstolens kendelser og tilknyttede 
begrundelser vedtaget før grundlovens ikrafttræden ikke tages i betragtning i forbindelse med 
fortolkningen af grundloven (forslagets artikel 19). Det vil med andre ord ikke være muligt at 
tage 20 års forfatningsmæssig retspraksis i betragtning i forbindelse med fortolkningen af 
grundloven. Forslaget angiver ikke genstanden for dette forbud. Derfor vil det muligvis finde 
anvendelse både på forfatningsdomstolen og de almindelige domstole. (Flere 
forfatningsmæssige principper i ungarsk lov er baseret udelukkende på forfatningsdomstolens 
retspraksis. F.eks. er det ungarske lovgrundlag ud over forpligtelserne i henhold til folkeretten 
for dødsstraffens nullitet forfatningsdomstolens afgørelse 23/1990.)

Forslaget pålægger forfatningsdomstolens kompetence yderligere restriktioner. Det pålægger 
en kort tidsfrist ("straks og inden tredive dage") til at undersøge, om en given lovgivning, der 
finder anvendelse i en bestemt sag, er i overensstemmelse med grundloven efter anmodning 
fra en dommer (forslagets artikel 12, stk. 1).

Endvidere indsnævres en række grundlæggende rettigheder af nogle bestemmelser i forslaget 
til den fjerde forfatningsændring, selv om forfatningsdomstolen tidligere havde erklæret 
sådanne begrænsninger forfatningsstridige:
- ytringsfriheden må ikke anvendes med det formål at krænke den ungarske nations værdighed 
(og andre lokalsamfunds værdighed, som f.eks. etniske, racemæssige eller religiøse 
minoriteter) (allerede erklæret forfatningsstridigt ved afgørelse 30/19922 og 18/20043) 
(forslagets artikel 5, stk. 2)
- studerende, som får støtte til deres studier på de ungarske universiteter, kan ved lov 
forpligtes til at arbejde i Ungarn i en vis periode efter deres studier (forslagets artikel 7); 
ændringen fastsætter, at en sådan begrænsning udelukkende reguleres ved ungarsk lov (som 
allerede formelt er erklæret forfatningsstridig ved afgørelse 32/20124)
- en parlamentsretsakt eller en lokal bekendtgørelse kan erklære ophold på et offentligt 
område, der har form af en permanent bolig, ulovligt (allerede erklæret forfatningsstridigt ved 

                                               
1 Forfatningsdomstolens faste retspraksis har været, at den kun undersøgte forfatningsændringer af 
proceduremæssige grunde, men denne praksis var baseret på domstolens egen begrænsning og ikke på et 
forfatningsmæssigt forbud.

2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf.

3 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf.

4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument.
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afgørelse 38/20121).
Endelig foreslås det i forslaget til den fjerde ændring at indarbejde en række andre 
bestemmelser i forfatningen såsom:
- eksistensen af en "parlamentsvagt" under ledelse af formanden for andenkammeret

- reglerne for offentlige højere uddannelsesinstitutioners økonomiske forvaltning skal 
fastsættes af regeringen, som også fører tilsyn med deres økonomiske forvaltning.

Forslaget til den fjerde forfatningsændring drøftes for tiden i det ungarske parlament.

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument.


