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1. Εισαγωγή

Μετά τις εκλογές του 2010, η κυβερνητική πλειοψηφία κέρδισε τα δύο τρίτα των εδρών στο 
κοινοβούλιο. Με την εν λόγω ειδική πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία και η 
κυβέρνηση κατάφεραν να δρομολογήσουν ταχεία νομοθετική δραστηριότητα για την 
αναδιαμόρφωση του συνταγματικού και θεσμικού πλαισίου της Ουγγαρίας. 

Ο συνολικός αντίκτυπος αυτής της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, που αφορά ένα ευρύ φάσμα 
ζητημάτων, μεταξύ άλλων τη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας, την προστασία της 
οικογένειας, τις κοινοβουλευτικές εκλογές και την ελευθερία έκφρασης, εγείρει ανησυχίες 
όσον αφορά τη συμβατότητά της με τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου που 
κατοχυρώνονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και αναφέρονται στο προοίμιο της ΣΕΕ καθώς και στο προοίμιο 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούν σαφή διαχωρισμό 
των εξουσιών μεταξύ των ανεξάρτητων οργάνων. Στα βασικά χαρακτηριστικά των εν λόγω 
δύο αρχών συγκαταλέγονται: (i) ο σεβασμός της νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας 
διαφανούς, υπεύθυνης και δημοκρατικής διαδικασίας θέσπισης νομοθεσίας· (ii) η νομική 
ασφάλεια· (iii) ένα ισχυρό σύστημα αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας βάσει ελεύθερων 
εκλογών και με σεβασμό των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης· (iv) ο αποτελεσματικός 
έλεγχος της συμμόρφωσης της νομοθεσίας με το Σύνταγμα· (v) μια αποτελεσματική, 
διαφανής και συμμετοχική κυβέρνηση και διοίκηση με υποχρέωση λογοδοσίας· (vi) μια 
ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαστική αρχή· (vii) ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· (viii) ο 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων1. 

2. Η διαδικασία έγκρισης της νέας συνταγματικής τάξης της Ουγγαρίας

Στις 18 Απριλίου 2011, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέο Σύνταγμα που αποτελεί τον 
Θεμελιώδη Νόμο της Ουγγαρίας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Η έγκριση του νέου Συντάγματος ήταν το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας 
μεταρρυθμίσεων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη θέσπιση ενός νέου συνταγματικού και 
θεσμικού πλαισίου. Πράγματι, μετά την έγκριση του νέου Συντάγματος ψηφίστηκε ένα ευρύ 
σύνολο βασικών νόμων, οι οποίοι ουσιαστικά τροποποίησαν σχεδόν όλα τα θεσμικά και τα 
κυβερνητικά όργανα (κοινοβούλιο, συνταγματικό δικαστήριο, δικαστική εξουσία, 
εισαγγελική υπηρεσία, αρχή προστασίας των δεδομένων, τοπική αυτοδιοίκηση, εθνική 
τράπεζα και οικογενειακό δίκαιο).

Η διαδικασία που οδήγησε στην έγκριση του νέου ουγγρικού Συντάγματος είναι το πρώτο 
στοιχείο στο οποίο ασκήθηκε κριτική. Το σχέδιο του νέου Συντάγματος εκπονήθηκε από 
εκλεγμένους αντιπροσώπους της κυβέρνησης συνασπισμού FIDESZ/KDNP και υποβλήθηκε 
                                               
1 Για μια λεπτομερή ανάλυση της σημασίας της έννοιας του κράτους δικαίου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο βλέπε την Έκθεση για το κράτος δικαίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας στις 25-26 
Μαρτίου 2011. CDL-AD(2011)003 αναθ.
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στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο στις 14 Μαρτίου 2011 βάσει νομοσχεδίου μεμονωμένου 
βουλευτή. Το νέο Σύνταγμα εγκρίθηκε από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο στις 18 Απριλίου 2011 
με τις ψήφους της κυβέρνησης συνασπισμού1.

Ενώ για τη νομοθεσία που προτείνεται από την κυβέρνηση απαιτείται μια πολύπλοκη 
διαδικασία διαβουλεύσεων με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, τα νομοσχέδια μεμονωμένων 
βουλευτών δύνανται να ακολουθήσουν μια πιο απλουστευμένη διαδικασία. Πιο 
συγκεκριμένα, οι κανόνες που προβλέπονται στην πράξη CXXXI του 2010 σχετικά με τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην κατάρτιση νομοθεσίας και στο διάταγμα 
224/2011 (VIII. 9.) του υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης σχετικά με την 
προκαταρκτική και την εκ των υστέρων εκτίμηση αντικτύπου δεν εφαρμόζονται, όταν η 
νομοθεσία προτείνεται ως νομοσχέδιο μεμονωμένου βουλευτή. Η εν λόγω διαδικασία έδωσε 
τη δυνατότητα στην κυβέρνηση συνασπισμού να εκπονήσει και να εγκρίνει το νέο Σύνταγμα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα (έναν μήνα: το σχέδιο υποβλήθηκε στις 14 Μαρτίου 2011 και
εγκρίθηκε στις 18 Απριλίου 2011). Η δεύτερη συνταγματική τροποποίηση εγκρίθηκε επίσης 
βάσει νομοσχεδίου μεμονωμένου βουλευτή2. 

Μεταξύ των βασικών νόμων, οι ακόλουθοι νόμοι ψηφίστηκαν βάσει νομοσχεδίου 
μεμονωμένου βουλευτή: - πράξη CCIII του 2011 σχετικά με την εκλογή των μελών του 
Κοινοβουλίου· - πράξη CCXI του 2011 σχετικά με την προστασία των οικογενειών· - πράξη 
CCVI του 2011 σχετικά με την ελευθερία της πίστης και της θρησκείας και το καθεστώς των 
εκκλησιών· - πράξη CCII του 2011 σχετικά με τον θυρεό και την εθνική σημαία, καθώς και 
τις κρατικές τιμητικές διακρίσεις της Ουγγαρίας· - πράξη XXXVI του 2012 σχετικά με το 
Κοινοβούλιο - το σχέδιο του βασικού νόμου σχετικά με την εκλογική διαδικασία3.

Η χρονική συγκυρία και το επίπεδο πολιτικού διαλόγου και δημόσιας διαβούλευσης4 σχετικά 
με το νέο Σύνταγμα και τους βασικούς νόμους έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής5. Τις 
                                               
1 Βλ. Έγγραφο Εργασίας αριθ. 2 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και 
πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) – Θεμελιώδεις αρχές 
και θεμελιώδη δικαιώματα και τη γνωμοδότηση επί του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή της Βενετίας στις 17-18 Ιουνίου 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Στις 18 Σεπτεμβρίου 2012 υποβλήθηκε μια πρόταση για τη δεύτερη τροποποίηση (T/8404) του θεμελιώδους 
δικαίου στο Κοινοβούλιο ως νομοσχέδιο μεμονωμένου βουλευτή. Αφορά την υποχρέωση εγγραφής για την 
άσκηση του δικαιώματος ψήφου κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών εκλογών. Εγκρίθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 29 Οκτωβρίου 2012 και δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου.

3 T/8405.

4 Μια εθνική διαβούλευση σχετικά με 12 ζητήματα διοργανώθηκε από τα κυβερνώντα κόμματα τον 
Φεβρουάριο-Μάρτιο 2011.

 Πρβ. http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 Δείτε τις γνωμοδοτήσεις για τρία νομικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία εκπόνησης του νέου 
Συντάγματος της Ουγγαρίας και για το νέο Σύνταγμα της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της 
Βενετίας στις 25-26 Μαρτίου 2011 και στις 17-18 Ιουνίου 2011 αντίστοιχα (CDL-AD(2011)001, CDL-
AD(2011)016). Στη γνωμοδότησή της αριθ. 663/2012 επί της πράξης CLXII του 2011 σχετικά με το νομικό 
καθεστώς και την αποζημίωση των δικαστών στην Ουγγαρία και επί της πράξης CLXI του 2011 σχετικά με την 
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τελευταίες δύο εβδομάδες του 2011, το κοινοβούλιο ενέκρινε διάφορους βασικούς νόμους 
(όπως πράξεις σχετικά με την ελευθερία της πίστης και της θρησκείας1 και σχετικά με την 
Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας2) και θέσπισε τις μεταβατικές διατάξεις για τον Θεμελιώδη 
Νόμο. Όπως επισήμανε η Επιτροπή της Βενετίας στη γνωμοδότησή της επί του νέου 
Συντάγματος της Ουγγαρίας «[...], είναι λυπηρό το γεγονός ότι η διαδικασία κατάρτισης 
Συντάγματος, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης και της τελικής έγκρισης του νέου 
Συντάγματος, χαρακτηρίστηκε από έλλειψη διαφάνειας, αδυναμίες στον διάλογο μεταξύ της 
πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης, από ανεπαρκείς ευκαιρίες για τη δέουσα δημόσια 
συζήτηση, καθώς και από πολύ στενά χρονικά περιθώρια»3. Όπως τονίστηκε περαιτέρω από 
την Επιτροπή της Βενετίας: «[...] η έγκριση του νέου Συντάγματος τον Απρίλιο 2011 φαίνεται 
να αποτελεί [...] απλώς την αρχή μιας πιο μακράς διαδικασίας για την εγκαθίδρυση μιας 
ολοκληρωμένης και συνεκτικής νέας συνταγματικής τάξης. Αυτό συνεπάγεται την έγκριση ή 
τροποποίηση πολλών νομοθετικών πράξεων, νέες θεσμικές ρυθμίσεις και άλλα σχετικά 
μέτρα. Για να στεφθούν με απόλυτη επιτυχία, οι διαδικασίες αυτές πρέπει να ερείδονται στην 
ευρύτερη δυνατή συναίνεση της ουγγρικής κοινωνίας»4. 

                                                                                                                                                  
οργάνωση και τη διοίκηση των δικαστηρίων της Ουγγαρίας η Επιτροπή της Βενετίας επισημαίνει ότι «οι 
βασικοί νόμοι εγκρίθηκαν με εσπευσμένο τρόπο, που δεν περιελάμβανε επαρκή διαβούλευση με την 
αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών. Η θέσπιση μεγάλου όγκου νομοθεσίας σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένα ζητήματα των βασικών νόμων που εξετάζονται στην παρούσα 
γνωμοδότηση δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα». Παράγραφος 9. CDL-AD(2012)001. 

1 Πράξη CCVI του 2011 σχετικά με την ελευθερία της πίστης και της θρησκείας και το καθεστώς των 
εκκλησιών, που υποβλήθηκε ως νομοσχέδιο μεμονωμένου βουλευτή στις 21 Δεκεμβρίου 2011 και τέθηκε σε 
ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

2 Πράξη CCVIII του 2011 σχετικά με την Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας, που υποβλήθηκε από την κυβέρνηση 
στις 13 Δεκεμβρίου 2011 και τέθηκε σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

3 Βλ. παράγραφο 144 της γνωμοδότησης επί του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή της Βενετίας στις 17-18 Ιουνίου 2011. CDL-AD(2011)016. 

4 Βλ. παράγραφο 21 της γνωμοδότησης επί του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή της Βενετίας στις 17-18 Ιουνίου 2011. CDL-AD(2011)016. Στην ίδια γνωμοδότηση η Επιτροπή της 
Βενετίας σημειώνει περαιτέρω ότι: «Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας είναι 
ότι, ενώ βασίζεται στα προαναφερθέντα πρότυπα, περιέχει αρκετές ειδικές παραλλαγές των ευρωπαϊκών 
εγγυήσεων που εντοπίζονται εν μέρει σε περιορισμένο αριθμό ευρωπαϊκών Συνταγμάτων. Οι περισσότερες από 
τις εγγυήσεις αυτές συνδέονται με τις εθνικές παραδόσεις και την εθνική ταυτότητα, οι οποίες θεωρούνται 
σημαντική συνιστώσα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 6 ΣΕΕ) και είναι εξίσου αποδεκτές στο 
πλαίσιο της ΕΣΔΑ. Η Επιτροπή της Βενετίας εκτιμά εν προκειμένω ότι, παρόλο που αρκετές από αυτές τις 
ειδικές εγγυήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν μέρος της εθνικής συνταγματικής αυτονομίας, κάποιες 
άλλες εγγυήσεις πρέπει να αναλυθούν υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών προτύπων και, πρωτίστως, της 
νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) [...]. Το έργο καθίσταται 
ενδεχομένως δυσχερέστερο σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω των ενίοτε ασαφών διασυνδέσεων μεταξύ των 
διαφόρων διατάξεων του Συντάγματος, καθώς και του γεγονότος ότι το κείμενο του Συντάγματος παραπέμπει 
συχνά σε βασικούς (οργανικούς) νόμους για τον ορισμό των εφαρμοστέων λεπτομερών κανόνων στα αντίστοιχα 
ζητήματα (συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των θεσμικών πλαισίων, των διαρθρωτικών 
ρυθμίσεων για τη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας κ.λπ.).» Παράγραφοι 19-20. 



DT\923929EL.doc 5/19 PE502.278v01-00

EL

Το νέο Σύνταγμα της Ουγγαρίας απαιτεί από την κυβέρνηση (και όχι από μεμονωμένα μέλη) 
να υποβάλλουν στο Κοινοβούλιο τα αναγκαία νομοσχέδια για την εφαρμογή του 
Θεμελιώδους Νόμου1.

3. Οι μεταβατικές διατάξεις του Θεμελιώδους Νόμου 

Οι μεταβατικές διατάξεις του Θεμελιώδους Νόμου εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο στις 
30 Δεκεμβρίου 20112. Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας την επόμενη 
ημέρα και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012, την ίδια ημέρα με το νέο Σύνταγμα. Οι 
μεταβατικές διατάξεις δέχτηκαν πολύ έντονη κριτική, καθώς θεωρήθηκε ότι αντίκεινται στην 
αρχή του κράτους δικαίου3. Το καθεστώς των μεταβατικών διατάξεων και η θέση τους στην 
εθνική έννομη τάξη δεν ήταν σαφής (πρόσφατα τροποποιήθηκε τον Θεμελιώδη Νόμο). Από 
την άποψη αυτή, οι τελικές διατάξεις των μεταβατικών διατάξεων ορίζουν τις μεταβατικές 
διατάξεις ως μέρος του Θεμελιώδους Νόμου (άρθρο 31 παράγραφος 2)4 Με στόχο την 
αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος των μεταβατικών διατάξεων, η κυβέρνηση υπέβαλε 
την πρόταση για την πρώτη τροποποίηση του Θεμελιώδους Νόμου στις 17 Απριλίου 20125.
Εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 4 Ιουνίου 2012 και δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουνίου. Με το 
κείμενο της πρώτης συνταγματικής τροποποίησης προστίθεται το ακόλουθο σημείο στις 
τελικές διατάξεις του Θεμελιώδους Νόμου: «Οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τον 
παρόντα Θεμελιώδη Νόμο [... ] αποτελούν μέρος του Θεμελιώδους Νόμου.»6 Οι 
μεταβατικές διατάξεις περιλαμβάνουν ορισμένα μη μεταβατικά άρθρα που έχουν ως στόχο τη 
μόνιμη συμπλήρωση ή τροποποίηση του νέου Συντάγματος.

Στις 14 Μαρτίου 2012, ο Ούγγρος Επίτροπος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (διαμεσολαβητής) 
ζήτησε από το Συνταγματικό Δικαστήριο να εξετάσει εάν οι μεταβατικές διατάξεις 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κράτους δικαίου που προβλέπονται στον Θεμελιώδη 
Νόμο7. Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση στις 28 Δεκεμβρίου 2012 το Συνταγματικό 
                                               
1 Σημείο 4 των τελικών διατάξεων: «4. Η Κυβέρνηση υποχρεούται να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο όλα τα 
νομοσχέδια που απαιτούνται για την εφαρμογή του θεμελιώδους δικαίου».

2 Η τροποποίηση T/5005 υποβλήθηκε επίσης ως νομοσχέδιο μεμονωμένου βουλευτή στις 20 Νοεμβρίου 2011.

3 Βλ. την κριτική που ασκήθηκε από ούγγρους ακαδημαϊκούς στο Amicus Brief for the Venice Commission on
the Transitional Provisions of the Fundamental Law and the key cardinal laws (Amicus Brief προς την Επιτροπή 
της Βενετίας για τις μεταβατικές διατάξεις του θεμελιώδους δικαίου και των βασικών νόμων), Bánkuti, M et. al. 
(Φεβρουάριος 2012).

4 Μια αγγλική μετάφραση των μεταβατικών διατάξεων για το θεμελιώδες δίκαιο της Ουγγαρίας είναι διαθέσιμη 
στον ιστότοπο της Επιτροπής της Βενετίας (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
REF(2012)018-e.pdf

5 T/6817, πρόταση που υποβλήθηκε από τον κ. György Matolcsy, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

6 Ανεπίσημη μετάφραση.

7 http://www.ajbh.hu/allam/eng/index.htm
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Δικαστήριο δήλωσε στην απόφασή του αριθ. 45/2012 ότι το Ουγγρικό Κοινοβούλιο υπερέβη 
τη νομοθετική του εξουσία με την ψήφιση των ακόλουθων μεταβατικών διατάξεων, κυρίως 
λόγω του ότι δεν έχουν μεταβατικό χαρακτήρα1: προοίμιο, άρθρα 1-4 (διατάξεις σχετικά με 
το πρώην κομμουνιστικό κόμμα), άρθρο 11 παράγραφοι 3-4 (διατάξεις σχετικά με την 
εξουσία του Προέδρου της Εθνικής Δικαστικής Αρχής και του Ανώτατου Εισαγγελέα να 
ορίζουν ένα δικαστήριο διαφορετικό από το δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας με στόχο την 
εκδίκαση μιας υπόθεσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος), 12, 13 (διατάξεις σχετικά με 
τη γενική ηλικία συνταξιοδότησης δικαστών και εισαγγελέων), 18 (διάταξη σχετικά με το 
διορισμό του Προέδρου του Συμβουλίου Προϋπολογισμού), 21 (σχετικά με την εξουσία του 
Κοινοβουλίου να προσδιορίζει τις αναγνωρισμένες εκκλησίες και να ορίζει τα κριτήρια 
αναγνώρισης επιπλέον αναγνωρισμένων εκκλησιών), 22 (διάταξη σχετικά με την έννοια της 
συνταγματικής προσφυγής), 23 παράγραφος 1 και 3-5 (διατάξεις σχετικά με την εκλογή 
τοπικής αυτοδιοίκησης και την εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους), 27 (περιορισμός της 
δικαστικής αναθεώρησης), 28 παράγραφος 3 (σχετικά με τη διαδικασία εξακρίβωσης 
παράλειψης από την τοπική αυτοδιοίκηση), 29 (σχετικά με τη δυνατότητα επιβολής γενικής 
εισφοράς για την κάλυψη προστίμων), 31 παράγραφος 2 (διάταξη που δηλώνει ότι οι 
μεταβατικές διατάξεις αποτελούν μέρος του Θεμελιώδους Νόμου), 32 (σχετικά με την 
ανακήρυξη της 25ης Απριλίου ως «Ημέρας θεμελιώδους δικαίου»). Κατά συνέπεια, το 
Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας κατάργησε τις προαναφερθείσες μεταβατικές 
διατάξεις.

Όπως διευκρινίστηκε περαιτέρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, παρότι το σημείο 3 των 
τελικών διατάξεων του Θεμελιώδους Νόμου παραχωρεί την εξουσία στο Ουγγρικό 
Κοινοβούλιο να θεσπίζει μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τον Θεμελιώδη Νόμο με στόχο 
τη διασφάλιση της μετάβασης από τον παλαιό κανονισμό στον νέο, περισσότερα από τα δύο 
τρίτα των διατάξεων δεν έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, καθώς περιέχουν μόνιμους και 
γενικούς κανονισμούς.

4. Η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης πλειοψηφίας δύο τρίτων

Για τη θέσπιση και τροποποίηση των βασικών νόμων απαιτείται η στήριξη ειδικής 
πλειοψηφίας ή των δύο τρίτων των βουλευτών που είναι παρόντες. Το νέο Σύνταγμα της 
Ουγγαρίας αναφέρεται σε 26 θέματα που διέπονται από βασικούς νόμους, στα οποία 
περιλαμβάνεται η δικαστική αρχή (άρθρο 25 παράγραφος 7), η οικογενειακή πολιτική (άρθρο 
ΙΒ), τα δικαιώματα των εθνοτήτων (άρθρο XXIX), οι θεμελιώδεις κανόνες γενικής 
φορολογίας και το συνταξιοδοτικό σύστημα (άρθρο 40)2. 

Ο κατάλογος τομέων πολιτικής για τους οποίους απαιτείται ειδική πλειοψηφία αποτελεί 
πτυχή κρίσιμης σημασίας της δημοκρατίας. Παρότι η χρήση βασικών νόμων είναι κατάλληλη 
για τον προσδιορισμό των θεμελιωδών αρχών, για παράδειγμα του εθνικού θεσμικού 
                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law

2 Με την τρίτη τροποποίηση του θεμελιώδους δικαίου (21 Δεκεμβρίου 2012) τροποποιείται το άρθρο ΙΣΤ): τα 
όρια και οι προϋποθέσεις για την αγορά αγροτικής γης και δασών και οι κανόνες που διέπουν την 
ολοκληρωμένη οργάνωση της αγροτικής παραγωγής διέπονται από βασικούς νόμους.
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πλαισίου, δεν αρμόζει εξίσου σε τομείς πολιτικής που συνήθως ρυθμίζονται από το κοινό 
δίκαιο, όπως το οικογενειακό δίκαιο και η κοινωνική και φορολογική πολιτική1. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή της Βενετίας επισήμανε ότι «η υπερβολικά ευρεία χρήση 
βασικών νόμων είναι προβληματική τόσο για το Σύνταγμα όσο και για το κοινό δίκαιο. [...] Η 
λειτουργικότητα ενός δημοκρατικού συστήματος ερείδεται στη διαρκή ικανότητά του να 
μεταβάλλεται. Όσο περισσότερα ζητήματα πολιτικής μεταφέρονται εκτός των αρμοδιοτήτων 
της απλής πλειοψηφίας, τόσο λιγότερη βαρύτητα θα έχουν οι μελλοντικές εκλογές και τόσο 
περισσότερες δυνατότητες θα έχει η πλειοψηφία των δύο τρίτων για την εδραίωση των 
πολιτικών της προτιμήσεων και της έννομης τάξης της χώρας. Οι εκλογές [...] θα 
μετατραπούν σε διαδικασία άνευ σημασίας, εάν ο νομοθέτης δεν έχει τη δυνατότητα να 
τροποποιεί σημαντικές πτυχές της νομοθεσίας που θα έπρεπε να θεσπίζονται με απλή 
πλειοψηφία»2.

Επιπλέον, ορισμένοι βασικοί νόμοι που έχουν θεσπιστεί μέχρι στιγμής δεν ρυθμίζουν μόνο 
θεμελιώδεις αρχές, αλλά και πολύ ειδικούς και τεχνικούς κανόνες. Για παράδειγμα ρυθμίζουν 
πολύ λεπτομερώς όλες τις πτυχές της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστηρίων και το 
νομικό καθεστώς και τις αποζημιώσεις των δικαστών3 καθώς και τα ακριβή όρια των 
εκλογικών περιφερειών4. Η εν λόγο πρακτική συνεπάγεται τον κίνδυνο περιορισμού του 
αντικτύπου ενός νέου νομοθέτη μετά τις εκλογές. Στο μέλλον, μια νέα κυβέρνηση που θα 
βασίζεται μόνο σε απλή πλειοψηφία δεν θα μπορεί να τροποποιήσει τις πολιτικές που έχουν 
οριστεί με βασικούς νόμους από την τρέχουσα κυβέρνηση, ακόμα και αν λάβει τη σαφή 
εντολή να το πράξει από το εκλογικό σώμα. 

 5. Έλεγχοι και ισορροπίες

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου απαιτούν τον διαχωρισμό 
των εξουσιών βάσει ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών. Η ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της δημοκρατίας και ενός εύρυθμου 
συστήματος ελέγχων και ισορροπιών5. Το νέο Σύνταγμα της Ουγγαρίας εισήγαγε τις 
κατωτέρω θεσμικές αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να βλάψουν τη λειτουργία 
του συστήματος αυτού:

                                               
1 Βλ. παράγραφο 27 της γνωμοδότησης επί του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή της Βενετίας στις 17-18 Ιουνίου 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Βλ. παράγραφο 24 της γνωμοδότησης επί του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή της Βενετίας στις 17-18 Ιουνίου 2011. CDL-AD(2011)016. 

3 Βλ. παράγραφο 19 της γνωμοδότησης 663/2012 επί της πράξης CLXII του 2011 σχετικά με το νομικό 
καθεστώς και τις αποζημιώσεις των δικαστών στην Ουγγαρία και της πράξης CLXI του 2011 σχετικά με την 
οργάνωση και τη διοίκηση των ουγγρικών δικαστηρίων που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας στις 16-
17 Μαρτίου 2012. CDL-AD(2012)001.

4 Πράξη CCIII του 2011 σχετικά με την εκλογή των μελών του Κοινοβουλίου.

5 Το ζήτημα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης εξετάζεται στο Έγγραφο Εργασίας αριθ. 3.
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5.1. Περιορισμένη συνταγματική δικαιοδοσία

Το άρθρο 37 παράγραφος 4 του νέου Συντάγματος περιορίζει τόσο την αρμοδιότητα της 
άσκησης ελέγχου επί της συνταγματικότητας των πράξεων περί του κρατικού 
προϋπολογισμού όσο και την εφαρμογή της μόνο στους τομείς που απαριθμούνται ρητά 
(«παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, καθώς και των δικαιωμάτων που αφορούν την ουγγρική ιθαγένεια […]»), με 
αποτέλεσμα να μην ασκείται έλεγχος επί της συνταγματικότητας σε περιπτώσεις 
παραβιάσεων άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή της Βενετίας υπενθυμίζει ότι «κρίνεται αναγκαίο ένα επαρκώς 
ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων ώστε να διασφαλίζεται ότι το δικαστήριο ελέγχει τη 
συνταγματικότητα των σημαντικότερων αρχών και ρυθμίσεων της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Κατά συνέπεια, ο περιορισμός της αρμοδιότητας του δικαστηρίου κατά τρόπο ώστε να 
ελέγχει μόνο συγκεκριμένες κρατικές πράξεις σε σχέση με περιορισμένο μόνο τμήμα του 
Συντάγματος αντιβαίνει στον προφανή στόχο του συνταγματικού νομοθέτη στο Ουγγρικό 
Κοινοβούλιο «να προάγει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία»1.

 Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 272 των μεταβατικών διατάξεων, ο περιορισμός αυτός 
εξακολουθεί να ισχύει για πράξεις που ψηφίστηκαν όταν η αναλογία του κρατικού χρέους 
προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ήταν πάνω από 50%. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή 
της Βενετίας εξέφρασε την ακόλουθη κριτική: «Το Σύνταγμα επιβάλλει ειδικά κριτήρια για 
τη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και αυστηρούς περιορισμούς στο 
κρατικό χρέος. Ωστόσο, αντί να παράσχει στο Συνταγματικό Δικαστήριο πλήρες πεδίο 
ελέγχου επί της συνταγματικότητας της νομοθεσίας για τον προϋπολογισμό και τη 
φορολογία, εκχωρεί στο νέο συμβούλιο προϋπολογισμού ειδική εξουσία παρέμβασης στον εν 
λόγω τομέα. Σύμφωνα με το «δικαίωμα αρνησικυρίας» που διαθέτει το συμβούλιο 
προϋπολογισμού, η εν λόγω περιστολή των εξουσιών του Συνταγματικού Δικαστηρίου επί 
του προϋπολογισμού, της φορολογίας και λοιπών δημοσιονομικών νομοθεσιών εξαρτάται 
από το κατά πόσον το κρατικό χρέος υπερβαίνει το 50% του ΑΕγχΠ»3. 

Η ανεξαρτησία του Συνταγματικού Δικαστηρίου και των μελών του πρέπει να προβλέπεται 
με σαφήνεια στο Σύνταγμα4 και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο οι γενικές διατάξεις 

                                               
1 Βλ. παράγραφο 99 της γνωμοδότησης επί του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή της Βενετίας στις 17-18 Ιουνίου 2011. CDL-AD(2011)016

2 Διάταξη που καταργήθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας στις 28 Δεκεμβρίου 2012 
(απόφαση αριθ. 45/2012).

3 Βλ. παράγραφο 98 της γνωμοδότησης επί του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή της Βενετίας στις 17-18 Ιουνίου 2011. CDL-AD(2011)016.

4 Το άρθρο 24 παράγραφος 1 του θεμελιώδους δικαίου της Ουγγαρίας ορίζει ότι «Το Συνταγματικό Δικαστήριο 
είναι το ανώτατο όργανο για την προστασία του θεμελιώδους δικαίου.» χωρίς να αναφέρεται η ανεξαρτησία του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου. Στη συνέχεια περιλαμβάνει τον κατάλογο των αρμοδιοτήτων και η τελευταία 
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του Θεμελιώδους Νόμου σχετικά με το κράτος δικαίου και το διαχωρισμό των εξουσιών 
(άρθρα Β και Γ) είναι επαρκείς συνταγματικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου1. 

5.2. Περιορισμός των κοινοβουλευτικών εξουσιών

Περιορισμός των κοινοβουλευτικών εξουσιών προβλέπεται και στον τομέα των 
δημοσιονομικών ζητημάτων, καθώς φαίνεται να εκχωρείται στο νεοσυσταθέν μη 
κοινοβουλευτικό συμβούλιο προϋπολογισμού το δικαίωμα «βέτο» επί του κρατικού 
προϋπολογισμού σε ορισμένες περιπτώσεις2. Η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί κατά 
κανόνα κύρια αρμοδιότητα και αποκλειστικό προνόμιο του κοινοβουλίου, ενώ επιτρέπει 
παράλληλα την εφαρμογή του πολιτικού προγράμματος. Όπως υπενθυμίζει η Επιτροπή της 
Βενετίας, η εξάρτηση αυτής της απόφασης από τη συγκατάθεση άλλης αρχής με 
περιορισμένη δημοκρατική νομιμότητα ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς τη δημοκρατική 
νομιμότητα των δημοσιονομικών αποφάσεων3. 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η κριτική που ασκήθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας, 
σύμφωνα με την οποία τα πολύ στενά χρονικά περιθώρια για τη θέσπιση του νέου 
συνταγματικού πλαισίου περιόρισε τη δυνατότητα ουσιαστικού διαλόγου με τις δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο4. Η εν λόγω πρακτική ενδέχεται να ζημιώσει την εύρυθμη 
λειτουργία ενός συστήματος αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, το οποίο βασίζεται στο 
σεβασμό των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης.

5.3. Η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας: εναπομείναντα προβληματικά σημεία

                                                                                                                                                  
παράγραφος αναφέρεται σε έναν βασικό νόμο σχετικά με «τους λεπτομερείς κανόνες για την αρμοδιότητα, την 
οργάνωση και τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου».

1 Στις παρατηρήσεις της για το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής της Βενετίας επί της πράξης CLI του 2011 
σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας, η ουγγρική κυβέρνηση διατύπωσε τα εξής σχόλια: «Η 
ανεξαρτησία του Συνταγματικού Δικαστηρίου ως οργάνου είναι μια αρχή που δεν ορίζεται ρητά στο θεμελιώδες 
δίκαιο, αλλά προκύπτει από τις γενικές αρχές του θεμελιώδους δικαίου, και ιδίως από την αρχή του κράτους 
δικαίου και του διαχωρισμού των εξουσιών [άρθρο Β) παράγραφος 1 και άρθρο Γ) παράγραφος 1 του 
θεμελιώδους δικαίου]». CDL(2012)045.

2 Άρθρο 44 παράγραφος 3 του θεμελιώδους δικαίου: «Η έγκριση της πράξης περί του κρατικού προϋπολογισμού 
είναι υποκείμενη στην προηγούμενη συγκατάθεση του συμβουλίου προϋπολογισμού ώστε να εκπληρώνονται οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 36 παράγραφοι 4 έως 5». Το άρθρο 36 παράγραφοι 4 έως 5 αναφέρει:
«(4) Το κοινοβούλιο δεν δύναται να θεσπίσει πράξη επί του κρατικού προϋπολογισμού με την οποία το χρέος 
δύναται να υπερβεί το ήμισυ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. (5) Εφόσον το κρατικό χρέος υπερβαίνει 
το ήμισυ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, το κοινοβούλιο δύναται να θεσπίσει πράξη επί του κρατικού 
προϋπολογισμού που ορίζει τη μείωση του χρέους ως αναλογία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.». 

3 Βλ. παράγραφο 129 της γνωμοδότησης επί του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή της Βενετίας στις 17-18 Ιουνίου 2011, CDL-AD(2011)016.

4 Βλ. παράγραφο 144 της γνωμοδότησης επί του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή της Βενετίας στις 17-18 Ιουνίου 2011. CDL-AD(2011)016. 
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Η δικαστική εξουσία έχει υποβληθεί σε μια γενική μεταρρύθμιση βάσει δύο βασικών 
πράξεων1, εκ των οποίων η πρώτη έκδοση έθεσε σαφώς σε κίνδυνο τη δικαστική 
ανεξαρτησία2. Ανεξαρτησία σημαίνει ότι η δικαστική εξουσία δεν υφίσταται εξωτερικές 
πιέσεις και παρεμβάσεις από άλλους τομείς της κυβέρνησης και ειδικότερα από την 
εκτελεστική εξουσία. Η απαίτηση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεμελιώδους 
δημοκρατικής αρχής του διαχωρισμού των εξουσιών.

Οι προαναφερθείσες βασικές πράξεις τροποποιήθηκαν στις 2 Ιουλίου 2012 από το Ουγγρικό 
Κοινοβούλιο3. Οι τροποποιήσεις λαμβάνουν υπόψη την πλειονότητα των συστάσεων της 
Επιτροπής της Βενετίας, ιδίως μέσω του περιορισμού των εξουσιών του Προέδρου της 
Εθνικής Δικαστικής Αρχής (ΕΔΑ) και της μεταβίβασης ορισμένων εξ αυτών στο Εθνικό 
Δικαστικό Συμβούλιο και μέσω της ενίσχυσης της λογοδοσίας του Προέδρου της ΕΔΑ.

Εντούτοις, εξακολουθούν να υφίστανται τρία κύρια ζητήματα όσον αφορά την ανεξαρτησία 
της δικαστικής εξουσίας. 

Πρώτον, σημαντικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας των δικαστών, όπως η μονιμότητα, η 
εγγύηση της θητείας τους, η διάρθρωση και η σύνθεση των διοικητικών φορέων, δεν 
ρυθμίζονται στο Σύνταγμα και ορίζονται, μαζί με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
οργάνωση και τη διοίκηση της δικαστικής αρχής, στους βασικούς νόμους. Όσον αφορά το 
επίπεδο της ρύθμισης, η Επιτροπή της Βενετίας διαπίστωσε ότι «οι συνταγματικές εγγυήσεις, 
αρχές και δομές όσον αφορά τη δικαστική εξουσία δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς»4.

Δεύτερον, όσον αφορά τη ρύθμιση της μεταβίβασης υποθέσεων, οι προηγούμενοι κανόνες 
παρείχαν τη δυνατότητα στον Πρόεδρο της ΕΔΑ να αναθέσει μια υπόθεση σε άλλο 
δικαστήριο αντί για το αρμόδιο δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί «η εκδίκαση των 
υποθέσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.» Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα περιορίζουν την εξουσία αυτή, ούτως ώστε ο Πρόεδρος της ΕΔΑ να πρέπει τώρα 
να λαμβάνει υπόψη τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο κατά 
τη μεταβίβαση υποθέσεων και να παρέχει το σκεπτικό που δικαιολογεί κάθε απόφαση. 
                                               
1 Πράξη CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση των δικαστηρίων στην Ουγγαρία και πράξη 
CLXII του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και την αμοιβή των δικαστών στην Ουγγαρία.

2 Βλ. έγγραφο εργασίας 1 σχετικά µε την κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων: πρότυπα και πρακτικές 
στην Ουγγαρία (σύµφωνα µε το ψήφισµα του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) – Ανεξαρτησία της δικαστικής 
αρχής.

3 Στη γνωμοδότησή της επί των βασικών πράξεων σχετικά με τη δικαστική εξουσία που τροποποιήθηκαν με την 
έγκριση της γνωμοδότησης CDL-AD(2012)001 επί της Ουγγαρίας, η Επιτροπή της Βενετίας συμπέρανε: «Οι 
τροποποιήσεις της 2ης Ιουλίου 2012 επιλύουν την πλειονότητα των ζητημάτων που εντοπίστηκαν στη 
γνωμοδότηση CDL-AD(2012)001 της Επιτροπής της Βενετίας της 16ης-17ης Μαρτίου 2012 επί της πράξης 
CLXI του 2011 σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση των ουγγρικών δικαστηρίων και της πράξης CLXII 
του 2011 σχετικά με το νομικό καθεστώς και την αμοιβή των δικαστών στην Ουγγαρία» (παραγρ. 83 CDL-
AD(2012)020).

4 Βλ. παράγραφο 82 της γνωμοδότησης επί των βασικών πράξεων σχετικά με τη δικαστική εξουσία που 
τροποποιήθηκαν με την υιοθέτηση της γνωμοδότησης CDL-AD(2012)001 επί της Ουγγαρίας που εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή της Βενετίας στις 12-13 Οκτωβρίου 2012. CDL-AD(2012)020.
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Εντούτοις, οι τροποποιήσεις δεν ορίζουν τα κριτήρια για την επιλογή των υποθέσεων που 
μπορούν να μεταβιβαστούν ούτε αναθέτουν στο ΕΔΣ την εντολή να θεσπίσει τα κριτήρια 
επιλογής1, όπως απαιτείται δυνάμει των δικαιωμάτων σε δίκαιη δίκη και σε νόμιμο δικαστή2. 

Τρίτον, η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε στις 6 
Νοεμβρίου 20123 και σύμφωνα με την οποία η μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης των 
Ούγγρων δικαστών από τα 70 στα 62 έτη συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση λόγω ηλικίας, 
πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλα και εγκαίρως. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή της απόφασης αριθ. 33/2012 του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας για την κατάργηση της ανωτέρω διάταξης 
κατέληξε σε νομική ανασφάλεια.  Η Επιτροπή της Βενετίας ανέφερε ότι: «Η Πρόεδρος της 
ΕΔΑ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους δικαστές να προσφύγουν στα εργατικά δικαστήρια για να 
ανατρέψουν την απόλυσή τους. Ορισμένοι δικαστές είχαν ήδη κερδίσει υποθέσεις ενώπιον 
των εργατικών δικαστηρίων, αλλά οι εν λόγω αποφάσεις εφεσιβλήθηκαν από την Πρόεδρο 
της ΕΔΑ καθώς διαφωνούσε με το σκεπτικό τους. Ακόμα σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι 
ακόμα και οι οριστικές αποφάσεις των εργατικών δικαστηρίων δεν θα είχαν ως αποτέλεσμα 
την επιστροφή των ενδιαφερόμενων δικαστών στις θέσεις που κατείχαν προηγουμένως, αλλά 
οι δικαστές θα πρέπει να περάσουν από νέα διαδικασία διορισμού και ενδέχεται να 
διοριστούν σε άλλα δικαστήρια από αυτά στα οποία εργάζονταν πριν από την απόλυσή 
τους».4

Στη νομική διένεξη εμπλέκεται και το Δικαστήριο του Στρασβούργου, καθώς στις 20 Ιουνίου 
2012 υποβλήθηκαν δύο καταγγελίες από δύο ομάδες ούγγρων δικαστών, οι οποίοι ζητούσαν 
να ληφθεί απόφαση ότι η νομοθεσία της Ουγγαρίας για τη μείωση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης των δικαστών παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
                                               
1 Εν προκειμένω, στα σχόλια της Ουγγαρίας επί του σχεδίου γνωμοδότησης της Επιτροπής της Βενετίας επί των 
τροποποιημένων βασικών νόμων σχετικά με τη δικαστική εξουσία (CDL(2012)072) αναφέρεται ότι: «Το ΕΔΣ 
δεν έλαβε τη νόμιμη εντολή να καταρτίσει, εκτός από τις αρχές για τον διορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, τις 
αρχές που διέπουν την επιλογή των υποθέσεων «προς μεταβίβαση», γιατί μόνο ο πρόεδρος του δικαστηρίου που 
εκτελεί το διορισμό μπορεί να κρίνει κατά πόσο πρέπει να «μεταβιβαστεί» μια υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της, καθώς και τον φόρτο εργασίας και το προσωπικό που διαθέτει το εν λόγω 
δικαστήριο».

2 Τα δικαιώματα σε δίκαιη δίκη και σε νόμιμο δικαστή διαφυλάσσονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να 
δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός εύλογης προθεσμίας, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο 
δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως. [...]». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα δικαιώματα σε δίκαιη 
δίκη και νόμιμο δικαστή διασφαλίζονται από το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Στη γνωμοδότηση αριθ. 683/2012 επί των βασικών πράξεων σχετικά με τη δικαστική αρχή που τροποποιήθηκαν 
με την υιοθέτηση της γνωμοδότησης CDL-AD(2012)001 επί της Ουγγαρίας, η Επιτροπή της Βενετίας κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι: «η Επιτροπή της Βενετίας διαφωνεί καθέτως με το σύστημα μεταβίβασης υποθέσεων, 
γιατί δεν συμμορφώνεται με την αρχή του νόμιμου δικαστή, που αποτελεί στοιχείο κρίσιμης σημασίας του 
κράτους δικαίου» (παράγραφος 74, CDL-AD(2012)020).

3 Υπόθεση C-286/12, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας.

4 Βλ. παράγραφο 76 της γνωμοδότησης αριθ. 683/2012 της Επιτροπής της Βενετίας.
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Δικαιωμάτων1. 

Με στόχο τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας 
(αριθ. 33/2012) και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-286/12), στις 21 
Δεκεμβρίου 2012 η ουγγρική κυβέρνηση υπέβαλε το σχέδιο νόμου αριθ. T/9598 σχετικά με 
τις νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν τα ανώτατα όρια ηλικίας προς εφαρμογή σε 
ορισμένες δικαστικές έννομες σχέσεις2. 

 Το σχέδιο νόμου δεν έχει συζητηθεί ακόμα στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης των δικαστών, το σχέδιο νόμου προβλέπει ως 
ανώτατο όριο ηλικίας και ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τα 65 έτη, τα οποία θα ισχύουν 
μετά το πέρας μιας μεταβατικής περιόδου 10 ετών. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου 
προβλέπει τη σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ηλικίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, 
όταν το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και το ανώτατο όριο ηλικίας θα εξισωθούν στα 
65 έτη.

Όσον αφορά την αποκατάσταση των δικαστών που απολύθηκαν παράτυπα, το σχέδιο νόμου 
προβλέπει την ακόλουθη λύση για συμμόρφωση με την απόφαση αριθ. 33/2012 του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου: Ο απολυθείς δικαστής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την 
αποκατάστασή του στον Πρόεδρο της ΕΔΑ, ο οποίος θα διασφαλίσει την επιστροφή των 
εκκρεμών αμοιβών και άλλων αποδοχών στον δικαστή. Στη συνέχεια, ο δικαστής θα 
εξακολουθήσει να εργάζεται στην «υπηρεσία» όπου εργαζόταν πριν από την απόλυσή του. 

Η τελευταία διατύπωση δεν διευκρινίζει εάν ο δικαστής θα επιστρέψει στην ίδια ακριβώς 
θέση (με τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες ευθύνες) που κατείχε πριν την απόλυσή του.

Το σχέδιο νόμου απέκλειε ρητά τη δυνατότητα επιστροφής του δικαστή σε θέση 
προϊστάμενου του δικαστηρίου. Ωστόσο, μια πολύ πρόσφατη πρόταση τροποποίησης του 
σχεδίου νόμου αριθ. T/9598 σχετικά με τις νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν τα 
ανώτατα όρια ηλικίας που πρέπει να εφαρμόζονται σε ορισμένες δικαστικές έννομες σχέσεις3

καταργεί τις νομικές διατάξεις που απαγορεύουν την αποκατάσταση σε ανώτατες δικαστικές 
και εισαγγελικές θέσεις.

Εάν ο δικαστής δεν ζητήσει την αποκατάστασή του, ο Πρόεδρος της ΕΔΑ πρέπει να δώσει 
εντολή για την πληρωμή πάγιας αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην 12μηνη αμοιβή του 
δικαστή.

5.4. Απομάκρυνση ανώτατων αξιωματούχων από τα αξιώματά τους πριν από το τέλος 
της θητείας τους

Ένα άλλο ζήτημα που αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησης είναι η 
                                               
1 45434/12 J.B. και 110 άλλοι, 45438/12 Almásy και 45 άλλοι.

2 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf

3 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598
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απομάκρυνση και αντικατάσταση των προϊσταμένων ορισμένων θεσμικών οργάνων πριν από 
το τέλος της επίσημης θητείας τους. 

Ως αποτέλεσμα της μεταβολής του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Ανώτατου 
Δικαστηρίου απομακρύνθηκε από το αξίωμά του την 1η Ιανουαρίου 2012, παρότι είχε 
εκλεγεί από το κοινοβούλιο το 2009 για θητεία έξι ετών1. Η εγγύηση της ασφάλειας του 
αξιώματος αποτελεί βασικό στοιχείο της ανεξαρτησίας της δικαστικής αρχής.

Η νέα πράξη σχετικά με την ελευθερία της πληροφορίας2, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο 
2011, κατάργησε τον θεσμό του Επιτρόπου για την προστασία των δεδομένων και την 
ελευθερία της πληροφορίας και τον αντικατέστησε με την νεοσυσταθείσα Εθνική Υπηρεσία 
για την Προστασία των Δεδομένων. Ο πρώην Επίτροπος, ο οποίος κατείχε το αξίωμα από τον 
Σεπτέμβριο του 2008, απομακρύνθηκε από το αξίωμά του την 1η Ιανουαρίου 2012 (δυόμιση 
έτη πριν από τη λήξη της κανονικής εξαετούς θητείας του).

Η ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών προστασίας δεδομένων κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 8 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάσει3 κατά της 
Ουγγαρίας ισχυριζόμενη ότι η θητεία πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια και ότι είναι 
απαραίτητο να τηρεί το κράτος μέλος τη διάρκεια θητείας την οποία έχει καθορίσει. Στους 
λόγους της προσφυγής η Επιτροπή ανέφερε την οδηγία 95/46/ΕΚ που ορίζει την επιτήρηση 
της εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά της στην 
εσωτερική έννομη τάξη από μία ή πλείονες δημόσιες αρχές οι οποίες ασκούν με πλήρη 
ανεξαρτησία τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Σύμφωνα με την Επιτροπή: «η πρόωρη 
παύση της θητείας της αρχής που ήταν επιφορτισμένη με την επιτήρηση της προστασίας των 
δεδομένων παραβιάζει την ανεξαρτησία που πρέπει να αναγνωρίζεται στην αρχή αυτή κατ’ 
εφαρμογήν της οδηγίας»4. 

6. Εκλογική μεταρρύθμιση   

Η δημοκρατία στα κράτη μέλη της ΕΕ και κατά συνέπεια στην ΕΕ απαιτεί τη συμμόρφωση 
των εθνικών εκλογικών νόμων με ορισμένα θεμελιώδη πρότυπα. Τα περισσότερα από τα 
πρότυπα αυτά προέρχονται κυρίως από τις θεσμικές αρχές που εφαρμόζονται στους 
εκλογικούς νόμους και ιδίως από το άρθρο 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάγτων του Ανθρώπου του 1948 και από το άρθρο 3 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
                                               
1 Το άρθρο 11 παράγραφος 2 των μεταβατικών διατάξεων του θεμελιώδους δικαίου αναφέρει: «Οι θητείες του 
Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Προέδρου και των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης 
λήγουν όταν τίθεται σε ισχύ το θεμελιώδες δίκαιο». 

2 Πράξη CXII του 2011 σχετικά με την πληροφοριακή αυτοδιάθεση και την ελευθερία της πληροφορίας.

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, υπόθεση C-288/12. Η Επιτροπή ζήτησε από το ΔΕΕ να αναγνωρίσει ότι 
η Ουγγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, στο μέτρο που έθεσε προώρως τέρμα στη θητεία του επιτρόπου προστασίας των δεδομένων.

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, υπόθεση C-288/12, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
28ης Ιουλίου 2012, C 227/15.
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της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, δεσμεύτηκαν να τηρούν τον κώδικα ορθής 
συμπεριφοράς σε εκλογικά ζητήματα που καθορίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης1. 

Η εκτενής θεσμική και συνταγματική μεταρρύθμιση στην Ουγγαρία περιλαμβάνει και ένα 
νέο εκλογικό νόμο, ήτοι την πράξη CCIII του 2011 σχετικά με την εκλογή των μελών του 
Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας2 και μια νέα πράξη σχετικά με την εκλογική διαδικασία.

Η πράξη CCIII του 2011 σχετικά με την εκλογή των μελών του Κοινοβουλίου της 
Ουγγαρίας, η οποία ψηφίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2011 και τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 20123, εισήγαγε τις ακόλουθες αλλαγές: - σημαντική μείωση του αριθμού των 
εδρών του Κοινοβουλίου (από 386 σε 199)· - έναν τροποποιημένο τύπο για την κατανομή των 
εδρών (μεικτό αναλογικό-πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα με αυξημένη βαρύτητα του 
πλειοψηφικού μέρους)· - εισαγωγή ενός μόνο γύρου εκλογών αντί για το σύστημα των δύο 
γύρων, το οποίο χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για την κατανομή των εδρών βάσει του 
πλειοψηφικού μέρους του εκλογικού συστήματος· - μείωση του αριθμού των εκλογικών 
περιφερειών και εισαγωγή ενός παραρτήματος που ορίζει επακριβώς τα όρια κάθε 
περιφέρειας· - επέκταση του δικαιώματος ψήφου σε ούγγρους πολίτες που κατοικούν στο 
εξωτερικό αλλά μόνο για το αναλογικό μέρος των εκλογών· - ειδικούς κανόνες για την 
αντιπροσώπευση των εθνικών μειονοτήτων στο Κοινοβούλιο.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2012 υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο ένα σχέδιο νόμου για την εκλογική 
διαδικασία ως νομοσχέδιο μεμονωμένου βουλευτή4 από μέλη των κομμάτων Fidesz και 
KDNP. Στόχος του ήταν η αντικατάσταση της τρέχουσας αυτόματης εγγραφής ψηφοφόρων 
για όλους τους πολίτες που κατοικούν στην Ουγγαρία με ένα σύστημα εθελοντικής εγγραφής 
ως προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. 

Την ίδια ημέρα με το νομοσχέδιο για την εκλογική διαδικασία υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο 
μια πρόταση για την τροποποίηση των μεταβατικών διατάξεων του Θεμελιώδους Νόμου - οι 
οποίες σύμφωνα με την πρώτη συνταγματική τροποποίηση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του Θεμελιώδους Νόμου – επίσης ως νομοσχέδιο μεμονωμένου βουλευτή5. Εγκρίθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 29 Οκτωβρίου 2012 και δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου. Με τη δεύτερη 
συνταγματική τροποποίηση κατοχυρώθηκε η υποχρέωση εγγραφής των ψηφοφόρων στον 
Θεμελιώδη Νόμο6. 
                                               
1 Μια συλλογή των εφαρμοστέων προτύπων ορίζεται στον Κώδικα Ορθής Συμπεριφοράς σε εκλογικά ζητήματα, 
που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Επιτροπή της Βενετίας) το 2002. CDL(2002)023αναθ.

2 Η Επιτροπή της Βενετίας έχει παράσχει μια επίσημη μετάφραση. Βλ. CDL-REF(2012)003.

3 Βλ. κοινή γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας και του ΟΑΣΕ/ODIHR. CDL-AD(2012)012

4 T/8405.

5 T/8404.

6 Οι ακόλουθες παράγραφοι 3 έως 5 προστέθηκαν στο άρθρο 23 των μεταβατικών διατάξεων του θεμελιώδους 
δικαίου: «(3) Προκειμένου να τεθούν σε ισχύ τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο XXIII του 
θεμελιώδους δικαίου, όλοι οι εκλογείς σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 και 7 του άρθρου XXIII του 
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Το σχέδιο νόμου για την εκλογική διαδικασία υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου την 1η Δεκεμβρίου 2012. Εφαρμόζεται τόσο στις εθνικές εκλογές 
(βουλευτικές, τοπικές και εθνικές μειονότητες) όσο και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Η πράξη δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, καθώς στις 6 Δεκεμβρίου 2012 ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας απέστειλε το νόμο στο Συνταγματικό Δικαστήριο για συνταγματική 
αναθεώρηση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 του Θεμελιώδους Νόμου1. 

Στο αίτημά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας ζήτησε από το Δικαστήριο να 
κηρύξει αντισυνταγματικές ορισμένες διατάξεις του νόμου για την εκλογική διαδικασία που 
διέπουν τον τρόπο εγγραφής των εκλογέων και τις πολιτικές διαφημίσεις κατά τη διάρκεια 
της εκστρατείας (άρθρα 88, 92, 151, 152 παράγραφος 2, 154 παράγραφος 1, 353 παράγραφος 
4). Η προσφυγή του Προέδρου βασίζεται στα άρθρα Β (δημοκρατία και κράτος δικαίου), Ι 
(πρώτο άρθρο στο κεφάλαιο «ελευθερία και ευθύνη»), IX (ελευθερία έκφρασης και 
ελευθερία του τύπου), XV (ισότητα και δικαίωμα στη μη διάκριση), XXIII (δικαίωμα ψήφου) 
του Θεμελιώδους Νόμου, στο άρθρο 23 παράγραφος 3 των μεταβατικών διατάξεών του και 
αναφέρεται επίσης στο άρθρο 3 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΑΔ2 και στη 
νομολογία του ΕΔΑΔ.

Πιο συγκεκριμένα, οι αμφισβητούμενες διατάξεις είναι οι εξής:

- Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 88 ορίζονται δύο διαφορετικοί τρόποι εγγραφής για 
τους εκλογείς που κατοικούν στην Ουγγαρία και για αυτούς που κατοικούν στο εξωτερικό. Οι 
εκλογείς που κατοικούν στην Ουγγαρία δύνανται να εγγραφούν προσωπικά ή μέσω της 
«πύλης των πολιτών», ήτοι μέσω ενός ηλεκτρονικού μέσου που επιτρέπει την ταυτοποίηση 
του προσώπου που υποβάλλει το αίτημα. Το αίτημα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια 
τοπική αρχή όπου κατοικεί ο εκλογέας. Οι εκλογείς που δεν κατοικούν στην Ουγγαρία 
δύνανται να εγγραφούν μέσω επιστολής ή μέσω της «πύλης των πολιτών». Σύμφωνα με την 
προσφυγή του Προέδρου, η υποχρέωση υποβολής αιτήματος στην αρμόδια τοπική αρχή είναι 

                                                                                                                                                  
θεμελιώδους δικαίου εγγράφονται στο μητρώο κατόπιν αιτήματός τους· το δικαίωμα ψήφου μπορεί να ασκηθεί 
μετά την εγγραφή στο μητρώο. Οι εκλογείς δύνανται να ζητήσουν την εγγραφή τους, α) εάν κατοικούν στην 
Ουγγαρία: προσωπικά ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του προσώπου που 
υποβάλλει το αίτημα, β) εάν κατοικούν εκτός Ουγγαρίας: μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικών μέσων που 
επιτρέπουν την ταυτοποίηση του προσώπου που υποβάλλει το αίτημα. (4) Οι εκλογείς μπορούν να ζητήσουν την 
εγγραφή τους στο μητρώο μέχρι και δεκαπέντε ημέρες πριν από τις εκλογές ή το δημοψήφισμα. (5) Το μητρώο 
καταρτίζεται εκ νέου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 πριν από όλες τις γενικές βουλευτικές εκλογές, με 
εξαίρεση τις εκλογές που προκύπτουν από την εκούσια ή ακούσια διάλυση του κοινοβουλίου».

1 «Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι μια πράξη ή οποιαδήποτε από τις διατάξεις της αντίκεινται στο 
θεμελιώδες δίκαιο [...], αποστέλλει την πράξη στο Συνταγματικό Δικαστήριο για την εξέταση της συμμόρφωσής 
της με το θεμελιώδες δίκαιο.»

2 Άρθρο 3 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΑΔ: «Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να διενεργούν, κατά [εύλογα] διαστήματα, ελεύθερες μυστικές εκλογές, υπό συνθήκες 
επιτρέπουσες την ελεύθερη έκφραση της λαϊκής [βουλήσεως] ως προς την εκλογή του νομοθετικού σώματος».
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αυστηρότερη από αυτήν που προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις και ενδέχεται να 
αποτελεί παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.
- Το άρθρο 92 ορίζει ότι οι εκλογείς που κατοικούν στην Ουγγαρία αλλά δεν διαθέτουν 
διεύθυνση υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν τους εκλογείς που κατοικούν στο 
εξωτερικό. Σύμφωνα με την προσφυγή του Προέδρου η εν λόγω διάταξη εισάγει διακρίσεις.
- Τα άρθρα 151 και 152 παράγραφος 5 σχετίζονται με την προεκλογική εκστρατεία. Οι 
πολιτικές διαφημίσεις κατά τη διάρκεια της εκστρατείας επιτρέπονται μόνο για δημόσια μέσα 
ενημέρωσης και μόνο μέχρι 48 ώρες πριν από τις εκλογές. Η προβολή πολιτικών 
διαφημίσεων στους κινηματογράφους απαγορεύεται. Σύμφωνα με την προσφυγή αυτός ο 
κανόνας αντίκειται στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία του τύπου. 
- Το άρθρο 154 παράγραφος 1 απαγορεύει τη δημοσίευση αποτελεσμάτων σφυγμομετρήσεων 
σχετικά με τις εκλογές κατά τις 6 τελευταίες ημέρες της εκστρατείας. Σύμφωνα με την 
προσφυγή η εν λόγω διάταξη αντίκειται στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία 
του τύπου.
- Το άρθρο 353 παράγραφος 4 περιλαμβάνει μια τεχνική διάταξη σχετικά με τη δυνατότητα 
εφαρμογής της νέας διαδικασίας που φαίνεται να αντίκειται στο άρθρο 23 των μεταβατικών 
διατάξεων.

Μετά την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, στις 4 Ιανουαρίου 2013 
το Συνταγματικό Δικαστήριο ολοκλήρωσε τη συνταγματική αναθεώρηση (απόφαση αριθ. 
1/2013)1. 

Όσον αφορά την υποχρέωση εγγραφής, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι στην περίπτωση των 
πολιτών που κατοικούν στην Ουγγαρία, η υποχρεωτική εγγραφή περιορίζει αδικαιολόγητα το 
δικαίωμα ψήφου, κάτι που αντίκειται στον Θεμελιώδη Νόμο. Αντιθέτως, το Δικαστήριο 
αναγνώρισε ότι η εγγραφή δικαιολογείται σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς διευκολύνει την 
άσκηση του δικαιώματος ψήφου ορισμένων ομάδων εκλογέων. Στις εν λόγω ομάδες 
συμπεριλαμβάνονται οι Ούγγροι εκλογείς που δεν κατοικούν στην Ουγγαρία, τα μέλη εθνικής 
μειονότητας που κατοικούν στην Ουγγαρία αλλά δεν επιθυμούν να ψηφίσουν στους 
καταλόγους της εθνικής μειονότητας και οι εκλογείς που χρειάζονται βοήθεια για να λάβουν 
μέρος στις εκλογές. Το Δικαστήριο πρόσθεσε επίσης ότι θα αποτελούσε δυσανάλογο 
περιορισμό του δικαιώματος ψήφου, εάν οι εκλογείς για τους οποίους δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί το δικαίωμα ψήφου χωρίς προηγούμενη εγγραφή μπορούσαν να εγγραφούν 
μόνο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και όχι στον τόπο συνήθους διαμονής τους.

Επιπλέον, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο αποκλεισμός της δυνατότητας
προσωπικής εγγραφής των εκλογέων που κατοικούν στην Ουγγαρία χωρίς διεύθυνση εισάγει 
διακρίσεις.

Όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία, το Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις που επιτρέπουν τη δημοσίευση πολιτικών διαφημίσεων μόνο 
στα δημόσια μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και οι 
                                               
1 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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κανόνες που απαγορεύουν τη μετάδοση σφυγμομετρήσεων έξι ημέρες πριν από τις εκλογές 
περιορίζουν δυσανάλογα την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του τύπου και κατά 
συνέπεια αντίκεινται στον Θεμελιώδη Νόμο.

Συνεπώς το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ακόλουθες διατάξεις της πράξης σχετικά με την 
εκλογική διαδικασία που ψηφίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 2012 είναι αντισυνταγματικές: §§ 82 
παράγραφος 2, 88 παράγραφος 1, 92, 106, 151, 152 παράγραφος 5, 154 παράγραφος 1, 353 
παράγραφος 4.     

7. Η πρόσφατη πρόταση για τέταρτη συνταγματική τροποποίηση

Στις 8 Φεβρουαρίου 2013 ο συνασπισμός των κομμάτων FIDESZ/KDNP υπέβαλε στο 
κοινοβούλιο μια πρόταση για την τέταρτη συνταγματική τροποποίηση υπό τη μορφή 
νομοσχεδίου μεμονωμένου βουλευτή1, το οποίο υπογράφεται από όλα σχεδόν τα μέλη του 
συνασπισμού.

Η πρόταση για την τέταρτη συνταγματική τροποποίηση ενσωματώνει όλες τις μεταβατικές 
διατάξεις στο κείμενο του Θεμελιώδους Νόμου - εξαιρουμένης της διάταξης που απαιτεί την 
εγγραφή των εκλογέων-, οι οποίες καταργήθηκαν από το Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Ουγγαρίας στις 28 Δεκεμβρίου 2012 για διαδικαστικούς λόγους (απόφαση αριθ. 45/2012). Οι 
εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν για παράδειγμα: τις διατάξεις σχετικά με το πρώην 
κομμουνιστικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένης της μη εφαρμογής του δικαιώματος 
παραγραφής σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής 
δικτατορίας (άρθρο 3 της πρότασης, που προσθέτει το άρθρο U στο τμήμα των «Θεμελιωδών 
Αρχών» του Θεμελιώδους Νόμου - πρώην προοίμιο και άρθρα 1 έως 4 των μεταβατικών 
διατάξεων)· την εξουσία του κοινοβουλίου να καταρτίζει τον κατάλογο των επισήμως 
αναγνωρισμένων εκκλησιών (άρθρο 4 της πρότασης - πρώην άρθρο 21 παράγραφος 1 των 
μεταβατικών διατάξεων)· την εξουσία του κοινοβουλίου να προσδιορίζει λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των εθνοτήτων που κατοικούν στην Ουγγαρία και τις 
απαιτήσεις αναγνώρισης μιας εθνικότητας (άρθρο 9 της πρότασης - πρώην άρθρο 21 
παράγραφος 2 των μεταβατικών διατάξεων)· την εξουσία του προέδρου της Εθνικής 
Δικαστικής Αρχής να διορίζει δικαστήρια διαφορετικά από το αρμόδιο γενικό δικαστήριο για 
την εκδίκαση υποθέσεων (άρθρο 14 της πρότασης - πρώην άρθρο 11, παράγραφοι 3 έως 4 
των μεταβατικών διατάξεων)· την επέκταση του περιορισμού της δικαστικής αναθεώρησης 
των δημοσιονομικών και οικονομικών νόμων για απεριόριστο χρονικό διάστημα (άρθρο 17 
παράγραφος 1 της πρότασης) κ.λπ.

Επιπλέον, η πρόταση για την τέταρτη συνταγματική τροποποίηση περιέχει τουλάχιστον δύο 
ρήτρες σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο που εγείρουν ανησυχίες: 

Σύμφωνα με την πρώτη διάταξη, το Συνταγματικό Δικαστήριο δύναται να αναθεωρήσει τον 
Θεμελιώδη Νόμο και τυχόν τροποποιήσεις του μόνο όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον Θεμελιώδη Νόμο σχετικά με την έγκριση 
και δημοσίευσή του (άρθρο 12 παράγραφος 4 της πρότασης). Συνεπώς, το Δικαστήριο δεν θα 
δύναται στο μέλλον να αναθεωρήσει επί της ουσίας καμία συνταγματική τροποποίηση και ως 
εκ τούτου τον Θεμελιώδη Νόμο θα μπορεί να υποστεί οποιαδήποτε τροποποίηση, 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
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ανεξαρτήτως του περιεχομένου της1. Ως συμπλήρωμα της εν λόγω διάταξης, το άρθρο 11 της 
πρότασης έχει στόχο να παράσχει τη δυνατότητα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να 
αποστέλλει τον Θεμελιώδη Νόμο και τυχόν τροποποιήσεις του στο Συνταγματικό Δικαστήριο 
για αναθεώρηση της συμμόρφωσής του (μόνο) με τις διαδικαστικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον Θεμελιώδη Νόμο όσον αφορά την έγκριση του.

Επιπλέον, η πρόταση επιβάλλει στενά χρονικά περιθώρια για την εν λόγω αναθεώρηση, ήτοι 
«τρεις ημέρες κατά μέγιστο» (άρθρο 12 παράγραφος 5 της πρότασης). 

Σύμφωνα με τη δεύτερη διάταξη, οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και οι 
σχετικές αιτιολογήσεις που εγκρίνονται πριν από την έναρξη ισχύος του Θεμελιώδους Νόμου 
δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία του Θεμελιώδους Νόμου (άρθρο 19 
της πρότασης). Με άλλα λόγια, δεν θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη 20 έτη 
συνταγματικής νομολογίας για την ερμηνεία του Θεμελιώδους Νόμου. Το σχέδιο δεν 
διευκρινίζει το αντικείμενο της εν λόγω απαγόρευσης, συνεπώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 
εφαρμόζεται μόνο στο Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά και στα τακτικά δικαστήρια. 
(Διάφορες συνταγματικές αρχές του ουγγρικού δικαίου βασίζονται αποκλειστικά στη 
νομολογία του Δικαστηρίου. Για παράδειγμα, πέραν των υποχρεώσεων δυνάμει του διεθνούς 
δικαίου, η εθνική νομική βάση για τη μη ύπαρξη της θανατικής ποινής είναι η απόφαση 
23/1990 του Συνταγματικού Δικαστηρίου.)   
Η πρόταση επιβάλλει περαιτέρω περιορισμούς στη δικαιοδοσία του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου: - επιβάλλει στενά χρονικά περιθώρια («άμεσα και το αργότερο εντός τριάντα 
ημερών») για την αναθεώρηση της συμμόρφωσης οποιουδήποτε νομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη υπόθεση με τον Θεμελιώδη Νόμο κατόπιν αιτήματος ενός 
δικαστή (άρθρο 12 παράγραφος 1 της πρότασης).

Επιπλέον, ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα περιορίζονται ενδεχομένως από ορισμένες 
διατάξεις της πρότασης για την τέταρτη συνταγματική τροποποίηση, παρά το γεγονός ότι το 
Συνταγματικό Δικαστήριο είχε προηγουμένως κηρύξει τους εν λόγω περιορισμούς 
αντισυνταγματικούς:

- η ελευθερία λόγου δεν δύναται να ασκείται με στόχο την προσβολή της αξιοπρέπειας του 
ουγγρικού έθνους (και άλλων κοινοτήτων, όπως εθνοτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών 
μειονοτήτων) (έχει ήδη κηρυχθεί αντισυνταγματική με τις αποφάσεις 30/19922 και 18/20043) 
(άρθρο 5 παράγραφος 2 της πρότασης)·

- οι φοιτητές των οποίων οι σπουδές επιδοτούνται στα ουγγρικά πανεπιστήμια μπορούν να 
δεσμεύονται βάσει νόμου να εργαστούν στην Ουγγαρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
μετά τις σπουδές τους (άρθρο 7 της πρότασης)· η τροποποίηση ορίζει ότι ο εν λόγω 
περιορισμός διέπεται αποκλειστικά από το ουγγρικό δίκαιο (έχει ήδη κηρυχθεί 
αντισυνταγματική (για τυπικούς λόγους) με την απόφαση 32/3012)4)·
                                               
1  Η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ήταν όντως η αναθεώρηση συνταγματικών τροποποιήσεων μόνο από 
διαδικαστική άποψη, αλλά η εν λόγω πρακτική βασιζόταν περισσότερο στον αυτοπεριορισμό του Δικαστηρίου 
και όχι σε συνταγματική απαγόρευση.

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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- βάσει πράξης του κοινοβουλίου ή τοπικού κανονισμού δύναται να κηρυχθεί παράνομη η 
διαμονή σε δημόσιο χώρο ως μόνιμη κατοικία (έχει ήδη κηρυχθεί αντισυνταγματική με την 
απόφαση 338/2012)1).

Τέλος, η πρόταση για την τέταρτη συνταγματική τροποποίηση προβλέπει την ενσωμάτωση 
διαφόρων άλλων διατάξεων στο Σύνταγμα, όπως:

- η ύπαρξη ενός «φρουρού του κοινοβουλίου» υπό τις εντολές του Προέδρου του 
Κοινοβουλίου,

- οι κανόνες οικονομικής διαχείρισης των δημόσιων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
διατυπώνονται από την κυβέρνηση, η οποία εποπτεύει και την οικονομική διαχείρισή τους.

Η πρόταση για την τέταρτη συνταγματική τροποποίηση τελεί υπό συζήτηση στο Ουγγρικό 
Κοινοβούλιο.

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


