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1. Inleiding

Bij de verkiezingen in 2010 behaalde de regerende meerderheid twee derde van de zetels in 
het parlement. Dankzij die gekwalificeerde meerderheid konden de regerende meerderheid en 
de regering snel wetgevingsactiviteiten in gang zetten om het Hongaarse grondwettelijke en 
institutionele kader te hervormen.

De reikwijdte van deze hervormingen, die betrekking hebben op een hele waaier aan thema’s, 
gaande van de werking van het gerechtelijk apparaat, de bescherming van gezinnen, de 
parlementsverkiezingen tot aan de vrijheid van meningsuiting, strekt tot bezorgdheid. Stroken 
deze hervormingen wel met de beginselen van de democratie en de rechtsstaat die in het 
Europees recht zijn vastgelegd.

De democratie en de rechtsstaat, twee beginselen die in artikel 2 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie (VEU) vervat zijn en worden vermeld in de preambule van het VEU en in 
de preambule van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, vereisen een 
duidelijke scheiding van de machten tussen onafhankelijke organen. De belangrijkste 
aspecten van deze twee beginselen zijn: (i) de eerbiediging van de legaliteit, met inbegrip van 
een transparant, te verantwoorden democratisch wetgevingsproces; (ii) rechtszekerheid; (iii) 
een krachtige representatieve democratie op basis van vrije verkiezingen en eerbiediging van 
de rechten van de oppositie; (iv) een effectieve toetsing om na te gaan of de wetgeving strookt 
met de grondwet; (v) een effectieve, transparante, participatieve en verantwoording 
verschuldigde regering en administratie; (vi) een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
macht; (vii) onafhankelijke media; en (viii) de eerbiediging van de grondrechten1.

2. Het proces tot vaststelling van een nieuwe constitutionele orde in Hongarije

Op 18 april 2011 keurde het Hongaarse parlement een nieuwe grondwet goed die de 
fundamentele wetgeving van Hongarije bevat en die op 1 januari 2012 in werking trad.

De goedkeuring van de nieuwe grondwet was de eerste stap van een verstrekkend 
hervormingsproces, dat leidde tot de invoering van een nieuw grondwettelijk en institutioneel 
kader. Na de goedkeuring van de nieuwe grondwet werden inderdaad een hele reeks kardinale 
wetten opgesteld die aanzienlijke wijzigingen met zich brachten voor nagenoeg alle 
instellingen en overheidsorganen (het parlement, het grondwettelijk hof, de rechterlijke 
macht, het openbaar ministerie, de gegevensbeschermingsautoriteit, de lokale regeringen, de 
nationale bank en het familierecht).

De procedure die werd gevolgd in de aanloop naar de goedkeuring van de nieuwe Hongaarse 
grondwet is het eerste aspect waarop kritiek kan worden gegeven. Het ontwerp van de nieuwe 
grondwet werd opgesteld door vertegenwoordigers geselecteerd uit FIDESZ/KDNP (de 
regeringscoalitie) en werd op 14 maart 2011 aan het Hongaarse parlement voorgelegd op 
                                               
1 Voor een gedetailleerde analyse van de interpretatie van het begrip ‘rechtsstaat’ op internationaal, Europees en 
nationaal niveau zie het verslag inzake de rechtsstaat dat op 25-26 maart 2011 door de Commissie van Venetië is 
goedgekeurd. CDL-AD(2011)003rev.
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basis van een initiatief van een individueel parlementslid. De nieuwe grondwet werd op 18
april 2011 goedgekeurd met de stem van de regeringscoalitie1.

Terwijl er voor wetgeving op initiatief van de regering een ingewikkelde procedure moet 
worden gevolgd, waarbij de relevante belanghebbenden moeten worden geraadpleegd, kunnen 
wetsvoorstellen van individuele leden via een meer “gestroomlijnde” weg worden 
goedgekeurd. De voorschriften die zijn vastgelegd in Wet CXXXI van 2010 inzake 
participatie van het maatschappelijk middenveld aan de voorbereiding van wetgeving en in 
decreet 24/2011 (VIII. 9.) van de minister van Openbaar bestuur en Justitie inzake de 
voorafgaande en ex-posteffectbeoordeling, zijn namelijk niet van toepassing wanneer 
wetgeving wordt voorgesteld op initiatief van een individueel lid. Dankzij deze procedure kon 
de regeringscoalitie de nieuwe grondwet bijzonder snel voorbereiden en goedkeuren (één 
maand: het ontwerp werd op 14 maart 2011 ingediend en op 18 april 2011 goedgekeurd ). De 
tweede grondwetswijziging werd eveneens goedgekeurd op basis van een initiatief van een 
individueel lid2.

Een aantal van de kardinale wetten werden eveneens opgesteld op basis van een initiatief van 
een individueel lid: - Wet CCIII van 2011 inzake de verkiezing van de leden van het 
parlement in Hongarije; - Wet CCXI van 2011 inzake de bescherming van gezinnen; - Wet 
CCVI van 2011 inzake de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het statuut van 
kerken; - Wet CCII van 2011 inzake het wapenschild en de nationale vlag en de 
onderscheidingstekens van de staat Hongarije; - Wet XXXVI van 2012 inzake het parlement -
het ontwerp van de kardinale wet inzake de verkiezingsprocedure3.

Er kwam kritiek op de timing en de omvang van het politieke debat en op de openbare 
raadpleging4 met betrekking tot zowel de nieuwe grondwet als de kardinale wetten5. Tijdens 
                                               
1 Zie werkdocument nr. 2 betreffende de situatie op het vlak van de grondrechten: normen en praktijken in 
Hongarije (overeenkomstig de EP-resolutie van 16 februari 2012) - Grondbeginselen en fundamentele rechten en 
het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije dat op 17-18 juni 2011 door de Commissie van Venetië is 
goedgekeurd. CDL-AD(2011)016.

2 Op 18 september 2012 werd er een voorstel ingediend voor een tweede wijziging (T/8404) van de grondwet. 
Dit voorstel werd ingediend op initiatief van een individueel lid en had betrekking op de verplichte inschrijving 
in de kiesregisters om te mogen stemmen bij parlementsverkiezingen. Het werd op 29 oktober 2012 door het 
parlement goedgekeurd en op 9 november gepubliceerd.

3 T/8405.

4 De regerende partijen hielden in februari-maart een nationale raadpleging over 12 vraagstukken. Cf. 
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 Zie de adviezen inzake drie juridische vragen die zijn gerezen naar aanleiding van de nieuwe grondwet in 
Hongarije en inzake de nieuwe grondwet van Hongarije die door de Commissie van Venetië zijn goedgekeurd op 
respectievelijk 25-26 maart 2011 en 17-18 juni 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). In zijn advies 
663/2012 inzake Wet CLXII van 2011 inzake de wettelijke status en de bezoldiging van rechters in Hongarije en 
Wet CLXI van 2011 inzake organisatie en bestuur van rechtbanken in Hongarije merkt de Commissie van 
Venetië op dat “kardinale wetten bijzonder snel werden goedgekeurd, zonder dat de oppositie en het 
maatschappelijk middenveld daarbij terdege werden geraadpleegd. De goedkeuring van een grote hoeveelheid 
wetten in een bijzonder kort tijdsbestek zou kunnen verklaren waarom sommige kwesties in de kardinale wetten 
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de laatste twee weken van 2011 keurde het parlement verschillende kardinale wetten goed 
(zoals de wetten inzake vrijheid van godsdienst en levensovertuiging1 en inzake de nationale 
bank van Hongarije2) en keurde het de overgangsbepalingen voor de grondwet goed.
Zoals de Commissie van Venetië aangeeft in haar advies inzake de nieuwe grondwet van 
Hongarije “[…] is het betreurenswaardig dat het proces tot vaststelling van de grondwet, met 
inbegrip van het ontwerp en de definitieve goedkeuring ervan, onvoldoende transparant was, 
tekortkomingen vertoonde ten aanzien van de dialoog tussen de meerderheid en de oppositie, 
onvoldoende kansen bood om een grondig openbaar debat te voeren en bijzonder snel werd 
uitgevoerd”3. Zoals de Commissie van Venetië voorts benadrukt: “[…] lijkt de goedkeuring 
van de nieuwe grondwet in april 2011 […] slechts het begin te zijn van een langer proces om 
een omvattende en samenhangende nieuwe constitutionele orde tot stand te brengen. Dit 
impliceert de goedkeuring of wijziging van talloze onderdelen van de wetgeving, nieuwe 
institutionele regelingen en overige aanverwante maatregelen. Om volledig te slagen, moeten 
deze processen worden gebaseerd op de grootst mogelijke consensus binnen de Hongaarse 
samenleving”4.

Volgens de nieuwe Hongaarse grondwet moet de regering (en niet de individuele leden) de 

                                                                                                                                                  
die in het kader van dit advies zijn onderzocht niet voldoen aan de Europese normen”. Punt 9: CDL-
AD(2012)001.

1 Wet CCVI van 2011 inzake de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het statuut van kerken, 
ingediend als wetsvoorstel van een individueel lid op 21 december 2011 en op 31 december 2011 tot wet 
verheven.

2 Wet CCVIII van 2011 inzake de nationale bank van Hongarije, ingediend door de regering op 13 december 
2011 op 31 december 2011 en tot wet verheven.

3 Zie punt 144 van het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije dat op 17-18 juni 2011 door de 
Commissie van Venetië werd goedgekeurd. CDL-AD(2011)016.

4 Zie punt 21 van het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije dat op 17-18 juni 2011 door de 
Commissie van Venetië werd goedgekeurd. CDL-AD(2011)016. In datzelfde advies merkt de Commissie van 
Venetië voorts op dat: “Een speciaal kenmerk van de nieuwe Hongaarse grondwet is dat deze, door zich te 
baseren op voornoemde standaarden, een aantal specifieke variaties van Europese waarborgen bevat die ten dele 
kunnen worden teruggevonden in een beperkt aantal Europese grondwetten. De meeste hiervan houden verband 
met nationale tradities en identiteit. Deze worden beschouwd als een belangrijke factor in het EU-recht (artikel 6 
VEU) en zijn tevens geaccepteerd op grond van het EVRM. De Commissie van Venetië is in dat opzicht van 
mening dat hoewel een aantal van die bijzondere garanties kunnen worden beschouwd als een onderdeel van de 
nationale constitutionele autonomie, andere garanties moeten worden geanalyseerd in het licht van de Europese 
normen, en met name de jurisprudentie van het EHRM […]. Deze taak kan in sommige gevallen moeilijker zijn 
als gevolg van onduidelijke onderlinge verbanden tussen de verschillende bepalingen en vanwege het feit dat de 
constitutionele tekst de omschrijving van gedetailleerde voorschriften die van toepassing zijn op de 
desbetreffende aangelegenheden (met inbegrip van fundamentele rechten, institutionele kaders, structurele 
regelingen voor de uitoefening van de rechterlijke macht etc.) vaak doorverwijst naar zogeheten 'kardinale' 
(organieke) wetten.” Punten 19-20.
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nodige wetsvoorstellen doen aan het Parlement voor de tenuitvoerlegging van de grondwet1.

3. De overgangsbepalingen van de grondwet

De overgangsbepalingen van de grondwet zijn door het parlement goedgekeurd op 
30 december 20112. Ze werden de volgende dag in het Hongaarse staatsblad gepubliceerd en 
werden van kracht op 1 januari 2012, op dezelfde dag als de nieuwe grondwet. Er is stevige 
kritiek geuit op de overgangsbepalingen, die het beginsel van de rechtsstaat zouden 
schenden3.

De status van de overgangsbepalingen en hun plek in de nationale rechtsorde was niet 
duidelijk (de grondwet is recentelijk gewijzigd). In de slotbepalingen van de 
overgangsbepalingen wordt daarover verklaard dat de overgangsbepalingen deel uitmaken 
van de grondwet (art. 31, lid 2)4. Om de wettelijke status van de overgangsbepalingen te 
verduidelijken, diende de regering op 17 april 2012 een voorstel in voor een eerste wijziging 
van de grondwet5. Het werd op 4 juni 2012 door het parlement goedgekeurd en op 18 juni 
gepubliceerd. De tekst van de eerste grondwetswijziging bevat in de slotbepalingen het 
volgende nieuwe punt: "De overgangsbepalingen die betrekking hebben op deze grondwet 
[…] maken deel uit van de grondwet."6 De overgangsbepalingen bevatten een aantal niet-
overgangsartikelen die een permanente aanvulling op of wijziging van de nieuwe grondwet 
inhouden.

Op 14 maart 2012 verzocht de Hongaarse commissaris voor de grondrechten (ombudsman) 
het grondwettelijk hof om na te gaan of de overgangsbepalingen voldoen aan de eisen voor de 
rechtsstaat die in de grondwet zijn vastgelegd7.
Na de grondwetsherziening op 28 december 2012 verklaarde het grondwettelijk hof in zijn 
besluit nr. 45/2012 dat het Hongaarse parlement zijn wetgevende bevoegdheid te buiten was 
gegaan toen het de volgende overgangsbepalingen vaststelde, aangezien zij niet van 

                                               
1 Punt 4 van de slotbepalingen: "4. De regering is verplicht alle wetsvoorstellen in te dienen bij het parlement die 
nodig zijn voor de handhaving van de grondwet”.

2 T/5005 werd eveneens ingediend als wetsvoorstel van een individueel lid op 20 november 2011.

3 Zie de kritiek van Hongaarse academici in de amicus brief voor de Commissie van Venetië op de 
overgangsbepalingen van de grondwet en de belangrijkste kardinale wetten, Bánkuti, M. et. al. (februari 2012).

4 Een Engelse vertaling van de overgangsbepalingen van de Hongaarse grondwet is te vinden op de website van 
de Commissie van Venetië (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)018-
e.pdf.

5 T/6817, voorstel ingediend door de heer György Matolcsy, minister van Economie.

6 Niet-officiële vertaling.

7 http://www.ajbh.hu/allam/eng/index.htm.
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voorbijgaande aard zijn1: de preambule, de artikelen 1-4 (bepalingen over de voormalige 
communistische partij), artikel 11, lid 3 en 4 (bepalingen over de bevoegdheid van de 
voorzitter van de nationale rechterlijke macht en het openbaar ministerie bij het 
hooggerechtshof om een andere rechtbank dan het hooggerechtshof aan te stellen om een zaak 
binnen een redelijke termijn te kunnen toewijzen), artikelen 12, 13 (bepalingen over de 
algemene pensioenleeftijd van rechters en procureurs), artikel 18 (bepalingen over de 
aanstelling van de voorzitter van de begrotingsraad), artikel 21 (de bevoegdheid van het 
parlement om de erkende kerken aan te duiden en de criteria vast te stellen voor de erkenning 
van nieuwe kerken), artikel 22 (bepalingen over de definitie van grondwettelijke klacht), 
artikel 23, leden 1 en 3-5 (bepalingen over de verkiezing van plaatselijke regeringen en de 
inschrijving op de kiezerslijsten), artikel 27 (een beperking van de rechterlijke toetsing), 
artikel 28, lid 3 (over de procedure voor het vaststellen van nalatigheid door plaatselijke 
regeringen), artikel 29 (over de mogelijkheid om een algemene belasting in te voeren die 
boetes dekt), artikel 31, lid 2 (bepalingen die aangeven dat de overgangsbepalingen deel 
uitmaken van de grondwet) en artikel 32 (waarin 25 april wordt uitgeroepen tot “dag van de 
grondwet”). Het grondwettelijk hof van Hongarije verklaarde bovengenoemde 
overgangsbepalingen daarom nietig.

Het grondwettelijk hof lichtte voorts toe dat hoewel punt 3 van de slotbepalingen van de 
grondwet het Hongaarse parlement machtigt om overgangsbepalingen goed te keuren ten 
aanzien van de grondwet om de overgang van de oude naar de nieuwe regelgeving te 
verzekeren, meer dan twee derde van de bepalingen niet van voorbijgaande aard is, aangezien 
zij permanente, algemene regelgeving omvatten.

4. De institutionalisering van de vereiste tweederdemeerderheid

Kardinale wetten vereisen voor goedkeuring en wijziging een gekwalificeerde meerderheid 
van twee derde van de parlementsleden die aanwezig zijn bij de goedkeuring of wijziging. In 
de nieuwe Hongaarse grondwet wordt verwezen naar 26 onderwerpen die in kardinale wetten 
geregeld moeten worden, zoals de rechterlijke macht (artikel 25, lid 7), het gezinsbeleid 
(artikel L), de rechten van mensen van verschillende nationaliteit (artikel XXIX) en de 
grondbeginselen van de algemene belasting en het pensioenstelsel (artikel 40)2.

De lijst met beleidsdomeinen waarvoor gekwalificeerde meerderheid vereist is, is een 
wezenlijk aspect van de democratie. Hoewel kardinale wetten aangewezen zijn om de 
grondbeginselen van bijvoorbeeld het nationale institutionele kader vast te leggen, zijn zij 
minder geschikt voor beleidsdomeinen die gewoonlijk in het gewoonterecht worden 

                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law.

2 Artikel P werd bij de derde wijziging van de grondwet (21 december 2012) gewijzigd: de limieten en de 
voorwaarden voor de verwerving van land- en bosbouwgrond en de voorschriften voor de geïntegreerde 
organisatie van de landbouwproductie worden vastgelegd in het kardinale recht.
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opgenomen, zoals gezinsbeleid, sociaal beleid en fiscaal beleid1.

In dat opzicht wees de Commissie van Venetië erop dat “een te ruim gebruik van kardinale 
wetten problematisch is met betrekking tot zowel de grondwet als de gewone wetgeving. […] 
Het functioneren van een democratisch systeem is geworteld in zijn permanente vermogen te 
wijzigen. Hoe meer beleidskwesties buiten de bevoegdheid van een gewone meerderheid 
liggen, des te minder betekenis toekomstige verkiezingen hebben en des te meer 
mogelijkheden een tweederde meerderheid heeft om haar eigen voorkeuren en de rechtsorde 
van het land in te metselen. Verkiezingen […] worden betekenisloos als de wetgever geen 
belangrijke aspecten van de wetgeving kan wijzigen die bij een gewone meerderheid zouden 
moeten worden bepaald”2.

Een aantal van de tot nu toe goedgekeurde kardinale wetten bevatten bovendien niet alleen 
grondbeginselen, maar ook bijzonder specifieke en technische voorschriften, zoals erg 
gedetailleerde regelgeving met betrekking tot elk aspect van de organisatie en het bestuur van 
rechtbanken en tot de wettelijke status en de bezoldiging van rechters3 en zelfs de precieze 
grenzen van de kiesdistricten4. Deze praktijk houdt het risico in dat de invloed van de nieuwe 
wetgever na de verkiezingen wordt ingeperkt. Een toekomstige nieuwe regering die slechts 
een gewone meerderheid heeft, zal het beleid dat door de huidige regering in de kardinale 
wetten is vastgelegd, niet kunnen wijzigen, zelfs als zij daartoe een duidelijk mandaat krijgt 
van de kiezers.

5. Checks and balances

Zoals hierboven reeds is vermeld, vereisen democratie en rechtsstaat een scheiding van de 
machten op basis van een systeem van checks and balances. Vrije media vormen eveneens 
een belangrijk onderdeel van een democratie en van een goed werkend systeem van checks 
and balances5. Met de nieuwe grondwet van Hongarije werden de volgende institutionele 
veranderingen doorgevoerd, die de werking van dit systeem zouden kunnen afzwakken:

5.1. Een beperkte grondwettelijke jurisdictie

Bij artikel 37, lid 4, van de nieuwe grondwet wordt de bevoegdheid tot toetsing van de 
grondwettelijkheid van de wetten inzake de overheidsbegroting en de tenuitvoerlegging 

                                               
1 Zie punt 27 van het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije dat op 17-18 juni 2011 door de 
Commissie van Venetië werd goedgekeurd. CDL-AD(2011)016.

2 Zie punt 24 van het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije dat op 17-18 juni 2011 door de 
Commissie van Venetië werd goedgekeurd. CDL-AD(2011)016.

3 Zie punt 19 van advies 663/2012 inzake Wet CLXII van 2012 inzake de wettelijke status en de bezoldiging van 
rechters in Hongarije en Wet CLXI van 2011 inzake organisatie en bestuur van rechtbanken in Hongarije dat op 
16-17 maart 2012 door de Commissie van Venetië werd goedgekeurd. CDL-AD(2012)001.

4 Wet CCIII van 2011 inzake de verkiezing van de leden van het Hongaarse parlement.

5 Mediavrijheid wordt behandeld in werkdocument nr. 3.
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daarvan beperkt tot de uitdrukkelijk vermelde gebieden (“schending van het recht op leven en 
de menselijke waardigheid, de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, of rechten ten aanzien van het Hongaars burgerschap […]”), 
waardoor de grondwettelijkheid niet getoetst kan worden bij schendingen van andere 
grondrechten.

De Commissie van Venetië herinnerde er in dat opzicht aan dat “de bevoegdheden ruim 
genoeg moeten zijn, zodat de rechtbank kan toezien op de grondwettelijkheid van de 
belangrijkste beginselen en aspecten van de maatschappij, met inbegrip van alle grondrechten 
die in de grondwet worden gegarandeerd. Indien de bevoegdheid van het hof zodanig wordt 
beperkt dat deze bepaalde staatswetten slechts met betrekking tot een beperkt deel van de 
grondwet zou beoordelen, is dit derhalve direct in strijd met het vanzelfsprekende doel van de 
constitutionele wetgeving in het Hongaarse parlement om "de bescherming van de 
fundamentele rechten in Hongarije te beschermen”1.

Bovendien blijft deze beperking overeenkomstig artikel 272 van de overgangsbepalingen 
gelden voor wetten die werden afgekondigd toen de overheidsschuld meer dan 50% van het 
bruto binnenlands product bedroeg. De Commissie van Venetië uitte daarop de volgende 
kritiek: “In de grondwet worden specifieke criteria opgelegd voor het beheer van de 
overheidsbegroting en worden strikte bepalingen vastgelegd ten aanzien van de 
overheidsschuld. De grondwet voorziet er evenwel niet in dat het grondwettelijk hof de 
volledige controle krijgt over de grondwettelijkheid van de begrotings- en 
belastingswetgeving, maar kent in plaats daarvan een specifieke bevoegdheid toe aan de 
nieuwe begrotingsraad om in te grijpen in dit beleidsdomein. Gezien het “vetorecht” van de 
begrotingsraad geldt de bovenvernoemde inperking van de bevoegdheden van het 
grondwettelijk hof op het vlak van begrotings-, belastings- en andere financiële wetgeving 
enkel wanneer de overheidsschuld meer dan 50% van het bbp bedraagt"3.

De onafhankelijkheid van het grondwettelijk hof en zijn leden dient duidelijk te worden 
vastgelegd in de grondwet4, en er moet worden overwogen of de algemene bepalingen van de 
grondwet inzake de rechtsstaat en de scheiding van de machten (de artikelen B en C) de 

                                               
1 Zie punt 99 van het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije dat op 17-18 juni 2011 door de 
Commissie van Venetië werd goedgekeurd. CDL-AD(2011)016.

2 Bepaling nietig verklaard door het grondwettelijk hof van Hongarije op 28 december 2012 (Besluit nr. 
45/2012).

3 Zie punt 98 van het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije dat op 17-18 juni 2011 door de 
Commissie van Venetië werd goedgekeurd. CDL-AD(2011)016.

4 In artikel 24, lid 1, van de grondwet van Hongarije is bepaald dat “Het grondwettelijk hof de hoogste instantie 
is die instaat voor de bescherming van de grondwet”. Er wordt niet verwezen naar de onafhankelijkheid van het 
grondwettelijk hof. Voorts wordt een lijst met bevoegdheden gegeven en wordt in de laatste alinea verwezen 
naar een kardinale wet voor “de gedetailleerde voorschriften voor de bevoegdheid, de organisatie en de werking 
van het grondwettelijk hof”.
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onafhankelijkheid van het grondwettelijk hof al dan niet voldoende waarborgen1.

5.2. Een beperking van de parlementaire bevoegdheden

Met betrekking tot begrotingsvraagstukken werden ook de parlementaire bevoegdheden 
ingeperkt, aangezien de net opgerichte, niet-parlementaire begrotingsraad in een aantal 
gevallen blijkbaar zijn veto kan uitspreken over de overheidsbegroting.2 Het goedkeuren van 
de begroting behoort gewoonlijk tot de kerntaken van het parlement en is een exclusief 
parlementair voorrecht dat ervoor zorgt dat het beleidsprogramma kan worden uitgevoerd. De 
Commissie van Venetië heeft er reeds op gewezen dat het feit dat de goedkeuring van de 
begroting afhankelijk wordt gemaakt van een andere autoriteit met beperkte democratische 
legitimiteit een negatief effect kan hebben op de democratische legitimiteit van de budgettaire 
beslissingen.3

Voorts dient te worden gewezen op de kritiek van de Commissie van Venetië dat het 
bijzonder krappe tijdsbestek voor de totstandbrenging van het nieuwe grondwettelijke kader 
onvoldoende ruimte bood voor een grondig debat met de oppositie in het parlement4. Deze 
werkwijze kan de correcte werking van een representatieve democratie, die gebaseerd is op de 
eerbiediging van de rechten van de oppositie, verzwakken.

5.3. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht: resterende tekortkomingen

De rechterlijke macht werd in haar geheel hervormd volgens twee kardinale wetten5, waarvan 
de eerste versie de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht duidelijk in het gedrang 

                                               
1 In haar opmerkingen bij het ontwerpadvies van de Commissie van Venetië inzake Wet CLI van 2011 inzake 
het grondwettelijk hof van Hongarije, verklaarde de Hongaarse regering: “De onafhankelijkheid van het 
grondwettelijk hof als orgaan is een beginsel dat niet uitdrukkelijk wordt vermeld in de grondwet maar 
voortvloeit uit de algemene beginselen van de grondwet, en met name het beginsel van de rechtstaat en de 
scheiding van de machten [grondwet artikel B, lid 1, en artikel C, lid 1]". CDL(2012)045.

2 Zie artikel 44, lid 3 van de grondwet: "Teneinde te voldoen aan de vereisten van artikel 36, leden 4 en 5, wordt 
de wet inzake de overheidsbegroting vastgesteld behoudens goedkeuring door de begrotingsraad." In artikel 36, 
leden 4 en 5, staat: "(4) Het parlement mag geen wet op de overheidsbegroting goedkeuren waardoor de 
overheidsschuld meer dan de helft van het bruto binnenlands product kan bedragen. (5) Zolang de 
overheidsschuld meer dan de helft van het bruto binnenlands product bedraagt, mag het parlement enkel een wet 
op de overheidsbegroting goedkeuren waarin wordt voorzien in een beperking van de overheidsschuld in 
verhouding tot het bruto binnenlands product". 

3 Zie punt 129 van het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije dat op 17-18 juni 2011 door de 
Commissie van Venetië werd goedgekeurd, CDL-AD(2011)016.

4 Zie punt 144 van het advies inzake de nieuwe grondwet van Hongarije dat op 17-18 juni 2011 door de 
Commissie van Venetië werd goedgekeurd. CDL-AD(2011)016.

5 Wet CLXI van 2011 inzake organisatie en bestuur van rechtbanken in Hongarije en Wet CLXII van 2011 
inzake de wettelijke status en de bezoldiging van rechters in Hongarije.
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bracht1. Onafhankelijkheid houdt in dat de rechterlijke macht niet onderhevig is aan druk van 
buitenaf of inmenging door andere takken van de regering, met name de uitvoerende tak. 
Deze vereiste maakt een integrerend onderdeel uit van het democratische grondbeginsel van 
de scheiding van de machten.

De voornoemde kardinale wetten werden op 2 juli 2012 gewijzigd door het Hongaarse 
parlement2. In de amendementen is rekening gehouden met de meeste aanbevelingen van de 
Commissie van Venetië, met name door de bevoegdheden van de voorzitter van de nationale 
rechterlijke macht in te perken en een aantal van die bevoegdheden over te hevelen naar de 
nationale raad van de rechterlijke macht en door de verantwoordingsplicht van de voorzitter 
van de nationale rechterlijke macht te versterken.

Er blijven evenwel drie vraagstukken onbeantwoord ten aanzien van de onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht.

Ten eerste zijn belangrijke waarborgen die de onafhankelijkheid van rechters schragen, zoals 
onafzetbaarheid, een gegarandeerde ambtstermijn en de structuur en de samenstelling van de 
bestuursorganen, niet geregeld in de grondwet en zijn zij - samen met de gedetailleerde regels 
voor de organisatie en het bestuur van de rechterlijke macht - vastgelegd in kardinale wetten. 
Ten aanzien van het reguleringsniveau kwam de Commissie van Venetië tot de bevinding dat 
“de constitutionele waarborgen, beginselen en structuren ten aanzien van de rechterlijke 
macht onvoldoende zijn uitgewerkt”3.

Ten tweede stelden de vorige voorschriften de voorzitter van de nationale rechterlijke macht 
in staat om, in het kader van de regelgeving inzake de overplaatsing van zaken, een bepaalde 
zaak aan een andere rechtbank dan de bevoegde rechtbank toe te wijzen om ervoor te zorgen 
dat “zaken binnen een redelijke termijn werden toegewezen”. De onlangs goedgekeurde 
amendementen beperken die bevoegdheid, zodat de voorzitter van de nationale rechterlijke 
macht nu rekening moet houden met de beginselen die door de nationale rechterlijke macht 
worden vooropgesteld bij de overplaatsing van zaken. Hij moet ook elk besluit motiveren. In 
de amendementen is evenwel niet bepaald welke criteria moeten worden toegepast voor de 
overplaatsing van zaken en er is evenmin bepaald dat de nationale rechterlijke macht bevoegd 

                                               
1 Zie werkdocument nr. 1 betreffende de situatie op het vlak van de grondrechten: normen en praktijken in 
Hongarije (op grond van de resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2012) - onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht.

2 Zoals de Commissie van Venetië in haar advies inzake de kardinale wetten op de rechterlijke macht, die 
werden gewijzigd naar aanleiding van de goedkeuring van advies CDL-AD(2012)001 inzake Hongarije, 
concludeert: “De amendementen van 2 juli 2012 sluiten aan op de meeste opmerkingen uit advies CDL-
AD(2012)001 van de Commissie van Venetië van 16-17 maart 2012 inzake Wet CLXI uit 2011 inzake 
organisatie en bestuur van rechtbanken in Hongarije en Wet CLXII uit 2011 inzake de wettelijke status en de 
bezoldiging van rechters in Hongarije (punt 83 CDL-AD(2012)020).

3 Zie punt 82 van het advies inzake de kardinale wetten op de rechterlijke macht die werden geamendeerd naar 
aanleiding van de goedkeuring van advies CDL-AD(2012)001 inzake Hongarije dat op 12-13 oktober 2013 door 
de Commissie van Venetië werd goedgekeurd. CDL-AD(2012)020.
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is om selectiecriteria vast te stellen1, zoals vereist overeenkomstig het recht op een eerlijk 
proces en de toegang tot een door de wet aangewezen rechter2.

Ten derde moet het besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat op 6 november 
20123 werd goedgekeurd en dat stelt dat de verlaging van de pensioenleeftijd voor Hongaarse 
rechters van 70 naar 62 jaar een ongerechtvaardigde discriminatie inhoudt op basis van 
leeftijd, tijdig en correct worden uitgevoerd.

In dat opzicht dient eraan te worden herinnerd dat de tenuitvoerlegging van arrest nr. 33/2012 
van het Hongaarse grondwettelijk hof waarin diezelfde bepaling nietig werd verklaard, tot 
rechtsonzekerheid heeft geleid. De Commissie van Venetië meldde: “De voorzitter van de 
nationale rechterlijke macht had de betrokken rechters verzocht om beroep aan te tekenen bij 
de arbeidsrechtbanken om hun ontslag te laten intrekken. Verschillende rechters hebben hun 
zaak bij de arbeidsrechtbanken al gewonnen, maar de voorzitter van de nationale rechterlijke 
macht tekende beroep aan tegen die beslissingen omdat hij het niet eens was met de 
toegepaste motivering. Wat belangrijker is, is dat zelfs het definitieve oordeel van de 
arbeidsrechtbanken er niet toe zou leiden dat de betrokken rechters hun eerdere ambt opnieuw 
zouden mogen bekleden: zij zouden een nieuwe benoemingsprocedure moeten doorlopen en 
zouden benoemd kunnen worden in een andere rechtbank dan de rechtbank waarbij zij voor 
hun ontslag actief waren".4

Het rechtsgeschil wordt ook in het Hof van Straatsburg behandeld, aangezien er op 20 juni 
2012 twee klachten werden ingediend door twee groepen Hongaarse rechters die hebben 
gevraagd om een uitspraak over de vraag of de Hongaarse wetgeving waarin de 
pensioenleeftijd van rechters wordt verlaagd, indruist tegen het Europees Verdrag voor de 
                                               
1 In de opmerkingen van Hongarije bij het ontwerpadvies van de Commissie van Venetië inzake de 
geamendeerde kardinale wetten op de rechterlijke macht (CDL(2012)072) staat in dat verband: “De nationale 
rechterlijke macht heeft niet het wettelijke mandaat gekregen om, naast de beginselen voor de aanstelling van de 
bevoegde rechtbank, ook de beginselen vast te stellen voor de selectie van “over te plaatsen” zaken, aangezien 
enkel de voorzitter van de rechtbank die de aanstelling opstart kan oordelen of er een rechtbank dient te worden 
aangesteld voor een “over te plaatsen” zaak, rekening houdende met de specifieke eigenschappen van de zaak, 
de werklast en de personeelscapaciteit van de desbetreffende rechtbank”.

2 Het recht op een eerlijk proces en op toegang tot een door de wet aangewezen rechter zijn vervat in artikel 47, 
lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat bepaalt dat “eenieder heeft recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en 
onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. [...]". Op Europees niveau wordt het recht op een eerlijk 
proces en op toegang tot een door de wet aangewezen rechter gewaarborgd door artikel 6 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. In haar advies nr. 683/2012 
inzake de kardinale wetten op de rechterlijke macht die werden geamendeerd naar aanleiding van de 
goedkeuring van advies CDL-AD(2012)001 inzake Hongarije besloot de Commissie van Venetië dat “de 
Commissie van Venetië het duidelijk oneens is met een stelsel waarin zaken worden overgeplaatst, omdat dat 
niet strookt met het beginsel van een door de wet aangewezen rechter, dat een cruciaal onderdeel is van de 
rechtsstaat” (punt 74, CDL-AD(2012)020).

3 Zaak C-286/12, Commissie v. Hongarije.

4 Zie punt 76 van advies nr. 683/2012 van de Commissie van Venetië.
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rechten van de mens1.

Om aan de uitspraken van zowel het Hongaarse grondwettelijk hof (nr. 33/2012) als het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (zaak C-286/12) tegemoet te komen, heeft de Hongaarse 
regering op 21 december 2012 wetsontwerp nr. T/9598 ingediend inzake de 
wetgevingsamendementen met betrekking tot de leeftijdsgrenzen die worden toegepast in 
bepaalde rechtsbetrekkingen2.

Het wetsontwerp is nog niet besproken in het Hongaarse parlement.

Wat de pensioenleeftijd van rechters betreft, worden de bovengrens en de leeftijdsgrens voor 
het ouderdomspensioen in het wetsontwerp vastgesteld op 65 jaar, en dat vanaf het eind van 
de overgangsperiode van 10 jaar. In de ontwerpwet wordt met name voorzien in een 
maximale leeftijdsgrens die geleidelijk toeneemt tot 31 december 2022, wanneer de algemene 
leeftijdsgrens voor het ouderdomspensioen en de bovengrens beide op 65 jaar zullen liggen.

Wat de herplaatsing van de onrechtmatig ontslagen rechters betreft, wordt in de ontwerpwet 
de volgende oplossing voorgesteld om te voldoen aan besluit nr. 33/2012 van het 
grondwettelijk hof: De ontslagen rechter moet een herplaatsingsverklaring afleggen aan de 
voorzitter van de nationale rechterlijke macht, die ervoor zal zorgen dat de verschuldigde 
lonen en andere honoraria zullen worden betaald. De rechter zal dan opnieuw in dienst 
worden genomen door de “kantoren” waar hij werkte voor zijn ontslag.

In die formulering wordt niet vermeld of de rechter precies dezelfde functie zal bekleden (met 
dezelfde taken en verantwoordelijkheden) als voor zijn ontslag.

In de ontwerpwet wordt de mogelijkheid voor een rechter om opnieuw te worden benoemd 
voor een leidende functie bij de rechtbank expliciet uitgesloten. In een zeer recent voorstel 
voor een wijziging van ontwerpwet nr. T/9598 inzake de wetgevingsamendementen met 
betrekking tot de leeftijdsgrenzen die worden toegepast in bepaalde rechtsbetrekkingen3 zijn 
de wetgevingsbepalingen waarin de herplaatsing bij de uitvoerende bureaus van de 
rechterlijke macht en het openbaar ministerie is uitgesloten, echter geschrapt.

Als een rechter geen verzoek indient om opnieuw te worden benoemd, moet de voorzitter van 
de nationale rechterlijke macht de opdracht geven om de rechter een forfaitaire 
schadevergoeding te betalen die overeenkomt met 12 maanden loon.

5.4. Afzetting van ervaren ambtenaren voor het einde van hun mandaat

Een ander probleem op het vlak van checks and balances is de afzetting en vervanging van de 
hoofden van bepaalde instellingen voordat hun officiële mandaat is verstreken.

                                               
1 45434/12 J.B. en 110 anderen, 45438/12 Almásy en 45 anderen.

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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Als gevolg van de omschakeling van het hooggerechtshof naar de curia, werd de voorzitter 
van het hooggerechtshof met ingang van 1 januari 2012 eveneens uit zijn ambt ontzet, hoewel 
hij in 2009 door het parlement was verkozen voor een termijn van zes jaar1. Het waarborgen 
van vaste benoemingstermijnen is een essentieel element van de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht.

Met de nieuwe Wet op de vrijheid van informatie2 die in juli 2011 werd goedgekeurd, 
verdween het ambt van Commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie 
en werd het vervangen door het nieuwe Nationale Agentschap voor Gegevensbescherming. 
De voormalige commissaris, die dat ambt sinds september 2008 bekleedde, werd met ingang 
van 1 januari 2012 uit zijn ambt ontzet (2,5 jaar voor het verstrijken van zijn gewone zesjarige 
mandaat).

De onafhankelijkheid van toezichthouders voor gegevensbescherming is vervat in artikel 16 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in artikel 8 van het 
Handvest van de grondrechten. De Commissie heeft een inbreukprocedure opgestart3 tegen 
Hongarije, waarin zij aanhaalt dat het mandaat een redelijke looptijd moet beslaan en dat het 
absoluut noodzakelijk is dat wanneer een lidstaat de looptijd van een mandaat heeft 
vastgelegd, die looptijd ook wordt nageleefd. In haar gronden van het beroep verwees de 
Commissie naar Richtlijn 95/46/EG, waarin is bepaald dat een of meer autoriteiten van de 
lidstaten, die de hun opgedragen taken in volledige onafhankelijkheid vervullen, worden 
belast met het toezicht op de toepassing van de ter omzetting van deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen. Volgens de Commissie “schendt de voortijdige beëindiging van het 
mandaat van de autoriteit voor gegevensbescherming de door de richtlijn voorgeschreven 
onafhankelijkheid van deze autoriteit”4.

6. Verkiezingshervormingen

De democratie in de EU-lidstaten en bijgevolg ook in de EU als geheel vereist dat de 
nationale kieswetten voldoen aan een reeks fundamentele normen. De meeste van die normen 
zijn hoofdzakelijk afgeleid van de grondwettelijke beginselen die van toepassing zijn op het 
kiesrecht en met name van artikel 21 van de Universele Verklaring van de rechten van de 
mens van 1948 en artikel 3 van het aanvullend protocol bij het Europees Verdrag tot 

                                               
1 Artikel 11, lid 2, van de overgangsbepalingen van de grondwet bepaalt: “Het mandaat van de voorzitter van het 
hooggerechtshof en de voorzitter en de leden van de nationale raad van de rechterlijke macht loopt af zodra de 
grondwet van kracht wordt”. 

2 Wet CXII van 2011 inzake zelfbeschikking op het vlak van informatie en vrijheid van informatie.

3 Europese Commissie v. Hongarije, zaak C-288/12, de Commissie heeft het Hof van Justitie gevraagd om te 
verklaren dat Hongarije heeft nagelaten zijn verplichtingen krachtens Richtlijn 95/46/EG betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens na te komen doordat het de toezichthouder voor gegevensbescherming voortijdig 
uit zijn ambt heeft ontzet.

4 Europese Commissie v. Hongarije, zaak C-288/12, Publicatieblad van de Europese Unie van 28 juli 2012, C 
227/15.
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bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Alle EU-lidstaten, 
met inbegrip van Hongarije, hebben zich ertoe verbonden de Code of Good Practice in 
Electoral Matters van de Raad van Europa na te leven1.

De verstrekkende institutionele en grondwettelijke hervorming in Hongarije omvat ook een 
nieuwe kieswet, met name Wet CCIII uit 2011 inzake de verkiezing van de leden van het 
parlement in Hongarije2, en een nieuwe wet op de verkiezingsprocedure.

Wet CCIII uit 2011 inzake de verkiezing van de leden van het parlement in Hongarije, die op 
23 december 2011 werd goedgekeurd en op 1 januari 2012 van kracht werd,3 bracht de 
volgende wijzigingen met zich mee: - een aanzienlijke inperking van het aantal zetels in het 
parlement (van 386 naar 199); - een gewijzigde formule voor de toewijzing van de zetels (een 
gemengd proportioneel kiesstelsel/kiesstelsel met meerderheidsstemmen waarin de 
meerderheidspartij meer gewicht krijgt); - de invoering van een enkele verkiezingsronde in 
plaats van een stelsel met twee rondes dat voordien werd gebruikt om zetels toe te wijzen 
voor het meerderheidsstemmengedeelte van het kiesstelsel; - de inperking van het aantal 
kieskringen en de opname van een bijlage waarin elk kiesdistrict in detail wordt vastgelegd; -
de uitbreiding van het kiesrecht voor Hongaarse burgers in het buitenland, maar enkel voor 
het proportionele gedeelte van de verkiezingen; - specifieke voorschriften voor de 
vertegenwoordiging van nationale minderheden in het parlement.

Op 18 september 2012 werd er een ontwerpwet inzake de verkiezingsprocedure ingediend4

door leden van de partijen Fidesz en KDNP op initiatief van een individueel lid. Deze 
ontwerpwet was erop gericht de automatische inschrijving van alle burgers die in Hongarije 
wonen op de kiezerslijsten zoals die nu wordt toegepast, te vervangen door een vrijwillige 
inschrijving die verplicht zou zijn om het kiesrecht te kunnen uitoefenen.

Op dezelfde dag dat de ontwerpwet inzake de verkiezingsprocedure werd ingediend, werd 
eveneens een voorstel ingediend door het parlement voor een wijziging van de 
overgangsbepalingen van de grondwet (die na een eerste grondwetswijziging een integrerend 
onderdeel uitmaakten van de grondwet), eveneens in de vorm van een wetsvoorstel van een 
individueel lid5. Het werd op 29 oktober 2012 door het parlement goedgekeurd en op 9 
november gepubliceerd. Met de tweede grondwetswijziging werd de verplichte inschrijving 
op de kiezerslijsten opgenomen in de grondwet6.
                                               
1 Een compilatie van de toepasselijke normen is opgenomen in de Code of Good Practice in Electoral Matters die 
werd opgesteld door de Europese Commissie voor democratie middels het recht (Commissie van Venetië) in 
2002. CDL(2002)023rev.

2 Een officiële vertaling werd verschaft door de Commissie van Venetië. Zie CDL-REF(2012)003.

3 Zie het gezamenlijke advies van de Commissie van Venetië en de OVSE/ODIHR. CDL-AD(2012)012

4 T/8405.

5 T/8404.

6 Aan artikel 23 van de overgangsbepalingen van de grondwet werden de volgende leden 3 tot 5 toegevoegd: "(3) 
Om de rechten die in artikel XXIII van de grondwet zijn vervat, te doen gelden, worden alle kiezers 
overeenkomstig de leden 1-3 en 7 van artikel XXIII van de grondwet op eigen verzoek ingeschreven op een 
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De ontwerpwet op de verkiezingsprocedure werd op 1 december 2012 door de voorzitter van 
het parlement ondertekend. Deze is van toepassing op zowel de nationale verkiezingen 
(parlement, plaatselijke en nationale minderheden) als de verkiezingen van het Europees 
Parlement.

De wet is nog niet afgekondigd, aangezien de president van de Republiek de wet op 6 
december 2012 heeft doorverwezen naar het grondwettelijk hof voor een grondwettelijke 
toetsing overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de grondwet1.

In zijn verzoek vroeg de president van de Republiek Hongarije het hof om een aantal 
bepalingen van de wet op de verkiezingsprocedure, waarin de voorwaarden voor de 
inschrijving op de kiezerslijsten en politieke reclame tijdens de campagne zijn vastgelegd (de 
artikelen 88, 92, 151, 152, lid 5, 154, lid 1, en 353, lid 4), ongrondwettelijk te verklaren. De 
motie van de president is gebaseerd op de artikelen B (democratie en rechtsstaat), I (eerste 
artikel van het hoofdstuk "vrijheid en verantwoordelijkheid"), IX (vrijheid van meningsuiting 
en persvrijheid), XV (gelijkheid en het recht op non-discriminatie), XXIII (kiesrecht) van de 
grondwet en op artikel 23, lid 3, van de overgangsbepalingen van de grondwet en bevat 
tevens een verwijzing naar artikel 3 van het eerste aanvullend protocol van het EVRM2 en de 
jurisprudentie van het EHRM.

De bepalingen waartegen bezwaar wordt aangetekend, zijn de volgende:

- Artikel 88, leden 1 en 2, waarin twee verschillende inschrijvingmodellen worden vastgelegd 
voor kiezers die in Hongarije wonen en kiezers die in het buitenland verblijven. Kiezers die in 
Hongarije wonen, kunnen zich persoonlijk inschrijven of via het “burgerportaal”, i.e. een 
elektronisch kanaal dat het mogelijk maakt om de aanvrager te identificeren. Het verzoek 
moet worden gericht aan de bevoegde autoriteit van de woonplaats van de kiezer. Kiezers die 
niet in Hongarije verblijven, kunnen zich per brief of via het “burgerportaal” inschrijven. 
Volgens de motie van de president is de verplichting om het verzoek in te dienen bij de 
bevoegde plaatselijke overheid strikter dan wat is bepaald in de overgangsbepalingen, en zou 
deze verplichting het evenredigheidsbeginsel kunnen schenden.
- In artikel 92 is bepaald dat kiezers die in Hongarije wonen maar geen vast adres hebben, 
                                                                                                                                                  
kiezerslijst; het kiesrecht kan worden uitgeoefend nadat de kiezer is ingeschreven op de lijst. De inschrijving kan 
op de volgende manieren worden aangevraagd: a) voor kiezers die in Hongarije wonen: persoonlijk of 
elektronisch, op zodanige manier dat de aanvrager geïdentificeerd kan worden, b) per brief of elektronisch, op 
zodanige manier dat de aanvrager kan worden geïdentificeerd. (4) De inschrijving op de kiezerslijst kan worden 
aangevraagd tot de vijftiende dag voor de verkiezing of het referendum. (5) De lijst wordt voor elke algemene 
verkiezing van de leden van het parlement opgesteld overeenkomstig leden 3 en 4, behalve voor verkiezingen die 
het gevolg zijn van een al dan niet door het parlement doorgevoerde ontbinding van het parlement.”

1 “Als de president van de Republiek van mening is dat een wet of bepalingen uit een wet indruisen tegen de 
grondwet [...] verwijst hij of zij de wet door naar het grondwettelijk hof voor een grondwettelijke toetsing.”

2 Artikel 3 van het eerste aanvullend protocol van het EVRM: “De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden 
zich ertoe om met redelijke tussenpozen vrije, geheime verkiezingen te houden onder voorwaarden die de vrije 
meningsuiting van het volk bij het kiezen van de wetgevende macht waarborgen”.
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onder de bepalingen vallen die van toepassing zijn op kiezers in het buitenland. Volgens de 
motie van de president is deze bepaling discriminerend.
- De artikelen 151 en 152, lid 5, hebben betrekking op de verkiezingscampagne. Politieke 
advertenties tijdens de verkiezingscampagne zijn uitsluitend toegestaan voor openbare media-
aanbieders en tot slechts 48 uur voor de verkiezingen. Bioscopen mogen geen politieke 
advertenties tonen. Volgens de motie druist dit in tegen de vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid.

- Artikel 154, lid 1, verbiedt de publicatie van de resultaten van opiniepeilingen die 
betrekking hebben op de verkiezingen op de laatste zes dagen van de campagne. Volgens de 
motie druist dit in tegen de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

- Artikel 353, lid 4, bevat een technische bepaling ten aanzien van de toepasselijkheid van de 
nieuwe procedure die lijkt in te druisen tegen artikel 23 van de overgangsbepalingen.

Het grondwettelijk hof heeft zijn grondwettelijke toetsing naar aanleiding van het verzoek van 
de president van de Republiek Hongarije op 4 januari 2013 afgerond (besluit nr. 1/2013)1.

Ten aanzien van de verplichte inschrijving verklaarde het hof dat deze voor burgers die in 
Hongarije wonen het kiesrecht zonder reden inperkt, wat indruist tegen de grondwet. Het hof 
gaf evenwel toe dat inschrijving in bepaalde gevallen gerechtvaardigd is, aangezien dit het 
voor sommige groepen kiezers eenvoudiger maakt om hun kiesrecht uit te oefenen. Het gaat 
dan onder meer om Hongaarse kiezers die geen verblijfplaats hebben in Hongarije, leden van 
nationale minderheden die in Hongarije wonen en op een nationale minderheidslijst wensen te 
stemmen en burgers die hulp nodig hebben om aan de verkiezingen te kunnen deelnemen. Het 
hof voegde daar voorts aan toe dat het kiesrecht onevenredig ingeperkt zou worden als die 
kiezers, voor wie het recht om te gaan stemmen zonder voorafgaande inschrijving niet kan 
worden gegarandeerd, zich enkel zouden kunnen inschrijven in hun permanente verblijfplaats 
en niet in hun gebruikelijke verblijfplaats.

Het grondwettelijk hof kwam eveneens tot de conclusie dat de uitsluiting van de mogelijkheid 
voor kiezers die in Hongarije wonen maar er geen adres hebben om zich persoonlijk in te 
schrijven, discriminerend is.

Ten aanzien van de voorschriften inzake de verkiezingscampagne, verklaarde het hof dat de 
bepalingen w a a r i n  wordt vastgesteld dat politieke advertenties tijdens de 
verkiezingscampagne enkel in openbare media mogen worden gepubliceerd en de 
voorschriften om de publicatie van openbare opiniepeilingen in de zes dagen voorafgaand aan 
de verkiezingen te verbieden een onevenredige inperking inhouden van de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid, en dat zij bijgevolg indruisen tegen de grondwet.

Het hof verklaarde de volgende bepalingen van de Wet op de verkiezingsprocedure die op 26 
november 2012 werd goedgekeurd daarom ongrondwettelijk: artikel 82, lid 2, artikel 88, lid 1, 
                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law.
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artikelen 92, 106, 151, artikel 152, lid 5, artikel 154, lid 1 en artikel 353, lid 4.

7. Het recente voorstel voor een vierde grondwetswijziging

Op 8 februari 2013 diende de FIDESZ/KDNP-coalitie een voorstel in voor een vierde 
grondwetswijziging, in de vorm van een wetsvoorstel van een individueel lid1 dat werd 
ondertekend door nagenoeg alle leden van de coalitie.

Met het voorstel voor de vierde grondwetswijziging worden alle overgangsbepalingen (met 
uitzondering van de bepalingen inzake de verplichte inschrijving in het kiesregister) die door 
het grondwettelijk hof van Hongarije op 28 december 2012 om procedurele redenen nietig 
werden verklaard (besluit nr. 45/2012), opgenomen in de tekst van de grondwet. Het gaat 
onder meer om de volgende bepalingen: de bepalingen inzake de voormalige communistische 
partij, met inbegrip van de niet-toepassing van de verjaringswet voor ernstige misdaden 
begaan tijdens de communistische dictatuur (artikel 3 van het voorstel, waarmee een nieuw 
artikel U wordt toegevoegd aan het deel “Grondbeginselen” van de grondwet - de voormalige 
preambule en de artikelen 1-4 van de overgangsbepalingen); de bevoegdheid van het 
parlement om de lijst met officieel erkende kerken op te stellen (artikel 4 van het voorstel -
voormalig artikel 21, lid 1, van de overgangsbepalingen); de bevoegdheid van het parlement 
om gedetailleerde voorschriften vast te stellen ten aanzien van de rechten van mensen van 
verschillende nationaliteiten die in Hongarije wonen en de vereisten voor de erkenning van 
een nationaliteit (artikel 9 van het voorstel - voormalig artikel 21, lid 2, van de 
overgangsbepalingen); de bevoegdheid van de voorzitter van de nationale rechterlijke macht 
om een andere rechtbank dan de bevoegde rechtbank aan te wijzen voor de behandeling van 
rechtszaken (artikel 14 van het voorstel - voormalig artikel 11, leden 3 en 4, van de 
overgangsbepalingen); de uitbreiding van de beperking op de gerechtelijke toetsing van 
begrotings- en financiële wetten tot een onbepaalde duur (artikel 17, lid 1, van het voorstel), 
enzovoort.

Bovendien bevat het voorstel voor de vierde grondwetswijziging ten minste twee clausules 
met betrekking tot het grondwettelijk hof die tot bezorgdheid strekken:

Volgens de eerste bepaling kan het grondwettelijk hof de grondwet en amendementen op de 
grondwet enkel toetsen aan de procedure-eisen die in de grondwet zijn opgenomen ten 
aanzien van de goedkeuring en bekendmaking ervan (artikel 12, lid 4, van het voorstel). Dat 
betekent dat het hof in de toekomst de inhoud van grondwetswijzigingen niet meer zal kunnen 
beoordelen en dat de grondwet dus op alle mogelijke manieren kan worden gewijzigd, 
ongeacht de gevolgen daarvan voor de inhoud2. Als aanvulling op deze bepaling wordt in 
artikel 11 van het voorstel aan de president van de Republiek de bevoegdheid verleend om de 
goedgekeurde grondwet en eventuele wijzigingen daarvan door te verwijzen naar het 
grondwettelijk hof (enkel) om te toetsen of zij stroken met de procedure-eisen die in de 
grondwet zijn vastgelegd ten aanzien van de goedkeuring ervan.

Voorts wordt in het voorstel een korte termijn vastgesteld voor een dergelijke toetsing, 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929.

2 De vaste jurisprudentie van het hof houdt inderdaad in dat het hof grondwetswijzigingen enkel toetste aan de 
vastgestelde procedures, maar deze praktijk was eerder gebaseerd op zelfbedwang vanwege het hof dan op een 
grondwettelijk verbod.
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namelijk “maximaal dertig dagen” (artikel 12, lid 5, van het voorstel).

Volgens een tweede bepaling mag bij de interpretatie van de grondwet geen rekening worden 
gehouden met de uitspraken van het grondwettelijk hof en daaraan verbonden motiveringen 
die zijn goedgekeurd voordat de grondwet van kracht werd (artikel 19 van het voorstel). Het 
zal met andere woorden niet mogelijk zijn om bij de interpretatie van de grondwet rekening te 
houden met 20 jaar grondwettelijke jurisprudentie. Het voorwerp van dat verbod wordt niet 
vermeld in het ontwerp. Dat betekent dat dit niet enkel van toepassing zou kunnen zijn op het 
grondwettelijk hof, maar ook op de gewone rechtbanken. (Een aantal grondwettelijke 
beginselen van het Hongaarse recht zijn uitsluitend gebaseerd op de jurisprudentie van het 
hof. Zo is de nationale rechtsgrond voor bijvoorbeeld de uitbanning van de doodstraf, naast de 
verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht, besluit 23/1990 van het grondwettelijk 
hof.)
Voorts bevat het voorstel een aantal verdere beperkingen van de jurisdictie van het 
grondwettelijk hof: Er wordt een korte termijn opgelegd (“onverwijld en uiterlijk binnen 30 
dagen”) om op verzoek van een rechter te toetsen of wetgeving die in een specifiek geval van 
toepassing is, strookt met de grondwet (artikel 12, lid 1, van het voorstel).
Voorts worden een aantal grondrechten mogelijk ingeperkt door sommige bepalingen in het 
voorstel voor de vierde grondwetswijziging, ondanks het feit dat het grondwettelijk hof die 
beperkende bepalingen eerder ongrondwettelijk had verklaard:

- de vrijheid van meningsuiting mag niet worden uitgeoefend om de waardigheid van de 
Hongaarse natie (en van andere gemeenschappen, zoals etnische, raciale of religieuze 
minderheden) te schenden (reeds ongrondwettelijk verklaard bij besluiten 30/19921 en 
18/20042) (artikel 5, lid 2, van het voorstel);

- studenten van wie de studies aan een van de Hongaarse universiteiten worden gesubsidieerd, 
kunnen bij wet verplicht worden om gedurende een bepaalde periode na hun studies in 
Hongarije te werken (artikel 7 van het voorstel); in het amendement wordt bepaald dat deze 
beperking enkel in het Hongaarse recht geregeld wordt (reeds ongrondwettelijk verklaard (om 
formele redenen) bij besluit 32/20123);
- het hebben van een permanente verblijfplaats in een openbare ruimte kan ontwettig worden 
verklaard bij wet van het parlement of bij een lokale verordening (reeds ongrondwettelijk 
verklaard bij besluit 38/20124).

Tot slot wordt er in het voorstel voor de vierde grondwetswijziging voorgesteld om 
verschillende andere bepalingen in de grondwet op te nemen, zoals:

- de oprichting van een “parlementaire wacht” die onder bevel staat van de voorzitter van het 
huis van afgevaardigden,

- de voorschriften voor het financieel beheer van openbare instellingen voor hoger onderwijs 

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

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

3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument.

4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument.
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zullen worden vastgesteld door de regering, die ook het toezicht zal uitoefenen op dat 
financiële beheer.
Het voorstel voor de vierde grondwetswijziging wordt momenteel in het Hongaarse parlement 
besproken.


