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1. Inledning

Som ett resultat av valet 2010 fick regeringsmajoriteten två tredjedelar av platserna i 
parlamentet. Med denna kvalificerade majoritet har den regerande majoriteten och regeringen 
snabbt kunnat initiera lagstiftningsaktiviteter för att omarbeta den ungerska konstitutionella 
och institutionella ramen. 

De övergripande konsekvenserna av denna reformprocess, som berör en lång rad frågor, 
däribland rättsväsendets funktionssätt, familjeskyddet, val till parlamentet och 
yttrandefriheten, väcker frågor beträffande dess förenlighet med de demokratiska principer 
och den rättsstatsprincip som föreskrivs i EU-lagstiftningen. 

Demokratin och rättsstatsprincipen, som stadgas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget) och omnämns såväl i ingressen till EU-fördraget som i ingressen till 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, kräver en tydlig maktdelning 
mellan oberoende organ. De centrala dragen i dessa två principer omfattar i) legalitet, 
inbegripet en öppen, ansvarsfull och demokratisk lagstiftningsprocess, ii) rättssäkerhet, iii) ett 
starkt system med representativ demokrati som bygger på fria val och respekt för rätten till 
opposition, iv) effektiv kontroll av lagstiftningens överensstämmelse med konstitutionen, 
v) en effektiv, öppen, delaktighetsbaserad och ansvarsfull ledning och administration, vi) ett 
oberoende och opartiskt rättsväsende, vii) oberoende medier samt viii) respekt för de 
grundläggande rättigheterna1. 

2. Processen som ledde till antagandet av den nya konstitutionella ordningen i Ungern

Den 18 april 2011 antog det ungerska parlamentet en ny konstitution som utgör Ungerns 
grundlag och som trädde i kraft den 1 januari 2012. 

Antagandet av den nya konstitutionen var det första steget i en omfattande reformprocess som 
resulterade i införandet av en ny konstitutionell och institutionell ram. Ett stort antal 
kardinallagar antogs efter antagandet av den nya konstitutionen, vilka på ett genomgripande 
sätt förändrade nästan alla institutioner och statliga organ (parlamentet, 
författningsdomstolen, rättsväsendet, åklagarmyndigheten, dataskyddsmyndigheten, lokala 
myndigheter, nationalbanken och familjerätten).

Den process som ledde till antagandet av Ungerns nya konstitution är den första punkt som 
väcker kritik. Utkastet till ny konstitution utarbetades av valda företrädare för Fidesz/KDNP 
(regeringskoalitionen) och lades fram för Ungerns parlament den 14 mars 2011 på grundval 
av ett initiativ från en enskild ledamot. Den nya författningen antogs av det ungerska 
parlamentet den 18 april 2011 med regeringskoalitionens röster2.

                                               
1 För en detaljerad analys av de betydelser rättsstatsbegreppet ges på internationell, europeisk och nationell nivå, 
se den rapport om rättsstatsprincipen som Venedigkommissionen antog den 25–26 mars 2011. 
CDL-AD(2011)003rev.

2 Se arbetsdokument 2 om situationen för de grundläggande rättigheterna: standarder och praxis i Ungern 
(i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012) – Grundläggande principer och 
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Medan lagförslag som läggs fram av regeringen kräver ett komplicerat samrådsförfarande 
med berörda parter kan initiativ från enskilda ledamöter behandlas på ett mer rationellt sätt. 
Närmare bestämt gäller inte bestämmelserna i lag CXXXI från 2010 om det civila samhällets 
delaktighet i lagstiftningsarbetet eller förvaltnings- och justitieministeriets dekret 24/2011 
(VIII. 9.) om preliminär utvärdering och efterhandsutvärdering när lagstiftning föreslås på 
initiativ av enskilda ledamöter. Detta förfarande gjorde det möjligt för regeringskoalitionen att 
utarbeta och anta den nya konstitutionen mycket snabbt (på en månad: utkastet lades fram 
den 14 mars 2011 och antogs den 18 april 2011). Den andra ändringen av konstitutionen 
antogs också på grundval av ett initiativ från en enskild ledamot1. 

Av kardinallagarna har följande antagits på grundval av ett initiativ från en enskild ledamot: 
- lag CCIII från 2011 om val av parlamentsledamöter, - lag CCXI från 2011 om familjens 
värn, - lag CCVI från 2011 om tros- och religionsfrihet samt kyrkors ställning, - lag CCII från 
2011 om vapenskölden och den nationella flaggan samt Ungerns officiella utmärkelsetecken 
samt - lag XXXVI från 2012 om parlamentet – utkastet till kardinallag om valförfarandet2.

Tidsutrymmet för och omfattningen av den politiska debatten och det offentliga samrådet3 om 
såväl den nya konstitutionen som kardinallagarna utsattes för kritik4. Under de sista två 
veckorna 2011 antog parlamentet flera kardinallagar (till exempel lagarna om tros- och 
religionsfrihet5 och om den ungerska nationalbanken6) och antog övergångsbestämmelserna 
till grundlagen.

                                                                                                                                                  
grundläggande rättigheter, samt det yttrande om Ungerns nya konstitution som Venedigkommissionen antog 
den 17–18 juni 2011. CDL-AD(2011)016.

1 Den 18 september 2012 lades ett förslag till den andra ändringen (T/8404) av grundlagen fram i parlamentet på 
initiativ av en enskild ledamot. Förslaget gäller krav på registrering för rösträtt i parlamentsval. Det antogs av 
parlamentet den 29 oktober 2012 och offentliggjordes den 9 november.

2 T/8405.

3 Ett nationellt samråd om tolv frågor anordnades av de styrande partierna i februari–mars 2011. Jfr 
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

4 Se yttrandet om tre rättsliga frågor som uppkom under utarbetandet av Ungerns nya konstitution samt yttrandet 
om Ungerns nya konstitution, vilka antogs av Venedigkommission den 25–26 mars 2011 respektive 
den 17-18 juni 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). I sitt yttrande 663/2012 om lag CLXII från 2011 
om ungerska domares rättsliga ställning och avlöning och lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och 
dess förvaltning noterar Venedigkommissionen att ”kardinallagar antogs snabbt och på ett sätt som inte inbegrep 
något adekvat samråd med oppositionen och det civila samhället. Antagandet av en stor mängd lagstiftning på 
mycket kort tid kan förklara varför vissa frågor i de kardinallagar som granskas i detta yttrande inte motsvarar 
europeiska normer”. Punkt 9. CDL-AD(2012)001. 

5 Lag CCVI från 2011 om tros- och religionsfrihet samt kyrkors ställning, som lades fram på initiativ av en 
enskild ledamot den 21 december 2011 och antogs den 31 december 2011.

6 Lag CCVIII från 2011 om den ungerska nationalbanken, som lades fram av regeringen den 13 december 2011 
och antogs den 31 december 2011.



PE502.278v01-00 4/17 DT\923929SV.doc

SV

Som Venedigkommissionen påpekat i sitt yttrande om den nya konstitutionen i Ungern ”[...] 
är det beklagligt att arbetet med författningen, inbegripet utarbetandet och det slutliga 
antagandet av den nya författningen, har skett under bristande insyn, bristfällig dialog mellan 
majoritet och opposition, bristande möjligheter till en adekvat, offentlig diskussion och med 
en mycket snäv tidsram”1. Venedigkommissionen understryker vidare att ”[...] antagandet av 
den nya konstitutionen i april 2011 förefaller [...] bara vara början på en längre process för att 
införa en heltäckande och sammanhängande ny konstitutionell ordning. Detta innebär 
antagande eller ändring av ett antal lagstiftningsakter, nya institutionella bestämmelser och 
andra därtill relaterade åtgärder. För att dessa processer ska vara fullständigt framgångsrika 
bör de bygga på ett så brett samförstånd som möjligt i det ungerska samhället”2. 

Enligt Ungerns nya konstitution ska regeringen (och inte enskilda ledamöter) lämna de 
lagförslag till parlamentet som är nödvändiga för genomförandet av grundlagen3.

3. Övergångsbestämmelserna i grundlagen 

Övergångsbestämmelserna i grundlagen antogs av parlamentet den 30 december 20114. De 
offentliggjordes i Ungerns officiella tidning följande dag och trädde i kraft den 
1 januari 2012, samma dag som den nya konstitutionen. Övergångsbestämmelserna utsattes 
för stark kritik och man hävdade att de skadade rättsstatsprincipen5.

Övergångsbestämmelsernas status och deras plats i den nationella lagstiftningen var inte 
tydlig (det har nyligen skett en förändring av grundlagen). I det avseendet definierar 

                                               
1 Se punkt 144 i det yttrande om Ungerns nya konstitution som antogs av Venedigkommissionen 
den 17-18 juni 2011.  CDL-AD(2011)016. 

2 Se punkt 21 i det yttrande om Ungerns nya konstitution som antogs av Venedigkommissionen 
den 17-18 juni 2011. CDL-AD(2011)016. I samma yttrande framhöll Venedigkommissionen vidare: ”Det som 
särskilt kännetecknar Ungerns nya konstitution är att samtidigt som den bygger på ovannämnda normer 
innehåller den ett antal speciella varianter av europeiska garantier, som delvis kan återfinnas i ett begränsat antal 
europeiska konstitutioner. Merparten är kopplade till nationella traditioner och nationell identitet. Dessa anses 
vara en viktig faktor i EU-rätten (artikel 6 i EU-fördraget) och erkänns också enligt Europakonventionen. 
Venedigkommissionen anser därför att även om ett antal av dessa speciella garantier kan ses som en del av den 
nationella konstitutionella autonomin måste andra garantier analyseras i ljuset av europeiska normer, framför allt 
praxis från Europadomstolen [...]. Uppgiften skulle kunna vara svårare i vissa fall beroende på ibland oklara 
inbördes förhållanden mellan konstitutionens olika bestämmelser, och på att den konstitutionella texten ofta 
hänvisar till kardinallagar (organiska lagar) för definitionen av de detaljerade regler som är tillämpliga för de 
berörda frågorna (bland annat grundläggande rättigheter, institutionella ramar och strukturella ordningar för den 
dömande maktens verksamhet).” Punkt 19–20.

3 Punkt 4 i slutbestämmelserna: “4. Regeringen måste lämna alla lagförslag som krävs för genomförande av 
grundlagen till parlamentet”.

4 T/5005 framlades också som ett lagförslag av en enskild ledamot den 20 november 2011.

5 Se den kritik som uttrycktes av ungerska akademiker i noten Amicus curiœ till Venedigkommissionen om 
övergångsbestämmelserna i grundlagen och de viktigaste kardinallagarna, Bánkuti, M et al. (februari 2012).
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övergångsbestämmelsernas avslutande punkter övergångsbestämmelserna som en del av 
grundlagen (artikel 31.2)1. För att klargöra övergångsbestämmelsernas rättsliga status lade 
regeringen den 17 april 2012 fram ett förslag till en första förändring av grundlagen. Det 
antogs av parlamentet den 4 juni 2012 och offentliggjordes den 18 juni. I texten till den första 
konstitutionella förändringen läggs följande punkt till avslutningsbestämmelserna i 
grundlagen: ”Övergångsbestämmelserna som hänför sig till denna grundlag […] är en del av 
grundlagen.”2 Övergångsbestämmelserna omfattar flera artiklar som inte är tillfälliga och 
syftar till att komplettera eller förändra den nya konstitutionen permanent.

Den 14 mars 2012 anmodade den ungerske kommissionsledamoten för grundläggande 
rättigheter (ombudsman) författningsdomstolen att undersöka om övergångsbestämmelserna 
överensstämde med de krav på rättsstatsprincipen som fastställs i grundlagen3. Efter 
domstolsprövningen den 28 december 2012 förklarade författningsdomstolen i sitt 
beslut nr 45/2012 att det ungerska parlamentet överskred sin lagstiftande befogenhet när det 
stadgade följande övergångsbestämmelser huvudsakligen på grund av att de inte är av 
övergångskaraktär4: inledning, artiklarna 1–4 (bestämmelser om det förra kommunistpartiet), 
11.3 och 11.4 (bestämmelser om makten för NJO:s ordförande och högste åklagaren att utse 
en annan domstol än den allmänna domstolen för att avgöra ett ärende inom rimlig tid), 12, 13 
(bestämmelser om domares och åklagares allmänna pensionsålder), 18 (bestämmelsen om 
utnämnandet av ordförande i budgetrådet), 21 (parlamentets befogenhet att ange de erkända 
kyrkorna och att bestämma kriterierna för ytterligare erkända kyrkor), 22 (bestämmelsen om 
betydelsen av författningsbesvär), 23.1 och 23.3–5 (bestämmelse om val av lokala regeringar 
och om väljarregistrering), 27 (en begränsning av domstolsprövningen), 28.3 (om förfarandet 
att väcka passivitetstalan av lokala regeringar), 29 (om möjligheten att införa ett allmänt 
bidrag som täcker böter), 31.2 (bestämmelse som förklarar att övergångsbestämmelserna 
utgör en del av grundlagen), 32 (om att utse den 25 april till ”Grundlagens dag”). Därför 
ogiltigförklarade Ungerns författningsdomstol de ovan nämnda övergångsbestämmelserna.

Som vidare anges av författningsdomstolen har mer än två tredjedelar av bestämmelserna inte 
en övergångskaraktär eftersom de innehåller permanenta och allmänna föreskrifter samtidigt 
som punkt 3 i de avslutande bestämmelserna i grundlagen bemyndigar det ungerska 
parlamentet att anta övergångsbestämmelser som avser grundlagen för att säkerställa 
övergången från den gamla förordningen till den nya.

                                               
1 En engelsk översättning av övergångsbestämmelserna i Ungerns grundlag är tillgänglig på 
Venedigkommissionens hemsida (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
REF(2012)018-e.pdf

2 Icke-officiell översättning.

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

4 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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4. Institutionaliseringen av kravet på två tredjedelars majoritet

Kardinallagar kräver stöd av en kvalificerad majoritet på två tredjedelar av de närvarande 
parlamentsmedlemmarna för att antas och ändras. Ungerns nya konstitution hänvisar till 
26 områden som ska fastställas av kardinallagar, bland annat rättsväsendet (artikel 25.7), 
familjepolitiken (artikel L), nationalitetsrättigheter (artikel XXIX), grundläggande regler för 
allmän beskattning och pensionssystemet (artikel 40)1. 

Förteckningen över politikområden som kräver kvalificerad majoritet är en ytterst viktig 
demokratisk aspekt. Samtidigt som användningen av kardinallagar är lämplig för att fastslå 
grundläggande principer för till exempel den nationella institutionella ramen, är den mindre 
lämplig på politikområden som vanligtvis regleras av allmänna lagar, som familjerätt och 
social- och skattepolitik2. 

I det avseendet pekade Venedigkommissionen på att ”en alltför bred användning av 
kardinallagar är problematisk med hänsyn till både konstitutionen och allmänna lagar. […] Ett 
demokratiskt systems funktionalitet är djupt förankrad i dess ständiga förmåga att förändras. 
Ju fler politiska frågor som kräver mer än enkel majoritet desto mindre betydelse kommer 
framtida val att få och desto fler möjligheter får en två tredjedels majoritet att stärka sina 
politiska preferenser och landets rättsordning. Val […] skulle bli meningslösa om lagstiftaren 
inte skulle kunna ändra viktiga aspekter av lagstiftningen som borde ha genomförts med en 
enkel majoritet”3.

Dessutom fastslås i flera av de kardinallagar som hittills antagits inte bara grundläggande 
principer utan också mycket specifika och tekniska regler, t.ex. en mycket detaljerad reglering 
av alla aspekter av domstolarnas organisation och förvaltning och av domarnas rättsliga status 
och ersättning4 och till och med av valdistriktens exakta gränser5. Denna praxis medför risken 
att begränsa inflytandet av en ny lagstiftare efter ett val. En framtida ny regering som bara kan 
förlita sig på en enkel majoritet kommer inte att kunna ändra den politik som fastställts i 
kardinallagarna av den nuvarande regeringen även om den får ett klart mandat från 
väljarkåren att göra det. 

                                               
1 Den tredje grundlagsändringen (den 21 december 2012) ändrar artikel P): begränsningar och villkor som berör 
förvärv av jordbruksmark och skog och de regler som styr den integrerade organisationen av 
jordbruksproduktion ska fastslås av kardinallagar.

2 Se punkt 27 i Yttrandet om Ungerns nya författning som antogs av Venedigkommissionen den 17-18 juni 2011. 
CDL-AD(2011)016.

3 Se punkt 24 i Yttrande om Ungerns nya författning som antogs av Venedigkommissionen den 17–18 juni 2011. 
CDL-AD(2011)016. 

4 Se punkt 19 i Yttrande 663/2012 om lag CLXII från 2011 om den rättsliga statusen och ersättningen för domare 
och lag CLXI från 2011 om organisationen och förvaltningen av Ungerns domstolar som antogs av 
Venedigkommissionen den 16-17 mars 2012. CDL-AD(2012)001.

5 Lag CCIII, 2011 om val av ledamöter till Ungerns parlament.
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 5. Maktfördelning

Som nämnts tidigare kräver demokrati och rättsstatsprincipen en maktdelning baserad på ett 
system av vikter och motvikter. Mediernas frihet är också en ytterst viktig beståndsdel i en 
demokrati och i ett fungerande maktfördelningssystem1. Ungerns nya konstitution införde 
följande institutionella förändringar vilka eventuellt skulle kunna försvaga detta systems 
funktion.

5.1. En begränsad konstitutionell rättskipning 

Genom artikel 37.4 i den nya konstitutionen begränsas rätten att granska grundlagsenligheten 
hos lagarna om statsbudgeten och dess genomförande till de områden som uttryckligen anges 
(”överträdelse av rätten till liv och mänsklig värdighet, rätten till skydd av personuppgifter, 
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, och rättigheterna i och med det ungerska 
medborgarskapet [...]”), vilket utesluter granskningen av grundlagsenligheten i händelse av 
överträdelser av andra grundläggande rättigheter.

I det avseendet erinrade Venedigkommissionen om att ”ett tillräckligt stort mått av 
befogenheter är väsentligt för att säkerställa att domstolen övervakar grundlagsenligheten hos 
de viktigaste principerna och normerna i samhället, inklusive alla grundlagsenligt garanterade 
grundläggande rättigheter. Att inskränka domstolens befogenhet på ett sådant sätt att den 
skulle granska vissa lagar enbart med avseende på en begränsad del av konstitutionen strider 
mot den konstitutionella lagstiftande maktens uppenbara syfte i det ungerska parlamentet ’att 
öka skyddet för grundläggande rättigheter i Ungern’”2.

 Enligt artikel 273 i övergångsbestämmelserna gäller dessutom denna begränsning fortfarande 
för lagar som kungjordes när statsskulden översteg 50 procent av bruttonationalprodukten. I 
det avseendet framförde Venedigkommissionen följande kritik: ”Konstitutionen uppställer 
både särskilda kriterier för förvaltning av statsbudgeten och strikta begränsningar av 
statsskulden. Ändå ger den det nya budgetrådet särskild befogenhet att ingripa på detta 
område i stället för att ge författningsdomstolen full kontroll över budgetens och 
skattelagstiftningens grundlagsenlighet. I överensstämmelse med budgetrådets ”vetomakt” är 
nämnda begränsning av författningsdomstolens befogenheter som gäller budget, skatter och 
annan finansiell lagstiftning villkorad till att statsskulden överstiger 50 procent av BNP”4. 

                                               
1 Frågan om mediefrihet behandlas i arbetsdokument nr 3.

2 Se punkt 99 i Yttrande om Ungerns nya författning som antogs av Venedigkommissionen den 17–18 juni 2011. 
CDL-AD(2011)016

3 Bestämmelsen ogiltigförklarades av Ungerns författningsdomstol den 28 december 2012 (beslut nr 45/2012).

4 Se punkt 98 i Yttrande om Ungerns nya författning som antogs av Venedigkommissionen den 17–18 juni 2011. 
CDL-AD(2011)016.
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Författningsdomstolens och dess medlemmars oberoende bör klart framhävas i 
konstitutionen1, och man bör överväga om huruvida de allmänna bestämmelserna i 
grundlagen om rättsstatsprincipen och maktdelning (artiklarna B och C) är tillräckliga 
konstitutionella garantier eller inte för författningsdomstolens oberoende2. 

5.2. En begränsning av parlamentets befogenheter
En begränsning av parlamentets befogenheter har också införts på området för budgetfrågor, 
eftersom det nya icke-parlamentariska budgetrådet i flera fall tycks ha vetorätt över 
statsbudgeten.3 Budgetens antagande är vanligtvis parlamentets viktigaste befogenhet och 
exklusiva rättighet samt möjliggör det politiska programmets genomförande. Som 
Venedigkommissionen erinrade om att budgetbeslutens demokratiska legitimitet kan påverkas 
negativt av det faktum att man gör beslutet beroende av en annan myndighet med begränsad 
demokratisk legitimitet.4

Det är dessutom värt att erinra om den kritik som Venedigkommissionen framförde att den 
mycket snäva tidsramen för upprättandet av den nya konstitutionella ramen begränsade 
möjligheten för en riktig debatt med oppositionspartierna i parlamentet5. Denna praxis kan 
försvaga ett väl fungerande system av representativ demokrati, vilket bygger på respekt för 
oppositionens rättigheter.

5.3. Rättsväsendets oberoende: återstående brister

Rättsväsendet har genomgått två övergripande reformer, vilket har offentliggjorts i två 
kardinallagar6, av vilka den första versionen tydligt komprometterade rättsväsendets 
                                               
1 I artikel 24.1 i Ungerns grundlag fastslås att “författningsdomstolen ska vara det högsta organet för skydd av 
grundlagen” utan hänvisning till författningsdomstolens oberoende. Sedan inkluderas listan över befogenheter 
och i den sista punkten hänvisas till en kardinallag för ”de detaljerade reglerna för författningsdomstolens 
kompetens, organisation och funktion”.

2 I sina kommentarer till Venedigkommissionens förslag till yttrande om lag CLI av 2011 om Ungerns 
författningsdomstol yttrade den ungerska regeringen följande: ”Författningsdomstolens oberoende som organ är 
en princip som inte uttryckligen förekommer i grundlagen men den är ett resultat av grundlagens allmänna 
principer, särskilt av principen om rättsstaten och maktdelningen [grundlagen artikel B.1 och artikel C.1]”. 
CDL(2012)045.

3 Enligt artikel 44.3 i grundlagen ska antagandet av lagen om statsbudgeten i förväg godkännas av budgetrådet 
för att uppfylla de krav som anges i artikel 36.4–5. Artikel 36.4–5 lyder på följande sätt: ”4. Parlamentet får inte 
anta en lag om statsbudgeten som tillåter statsskulden att överstiga halva bruttonationalprodukten. 5. Så länge 
som statsskulden överstiger halva bruttonationalprodukten får parlamentet endast anta en lag om statsbudgeten 
som innehåller en statsskuldsminskning i proportion till bruttonationalprodukten.” 

4 Se punkt 129 i Yttrande om Ungerns nya författning, som antogs av Venedigkommissionen den 
17-18 juni 2011, CDL-AD(2011)016.

5 Se punkt 144 i Yttrande om Ungerns nya författning, som antogs av Venedigkommissionen den 
17-18 juni 2011. CDL-AD(2011)016. 

6 Lag CLXI från 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning och lag CLXII från 2011 om ungerska 
domares rättsliga ställning och avlöning.
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oberoende1. Oberoende innebär att rättsväsendet inte utsätts för yttre påtryckningar och 
ingrepp från andra delar av statsmakten, i synnerhet från regeringen. Detta krav är en 
ingående del av den grundläggande demokratiska maktfördelningsprincipen.

De ovannämnda kardinallagarna ändrades den 2 juli 2012 av det ungerska parlamentet2. 
Ändringarna beaktar de flesta av Venedigkommissionens rekommendationer, särskilt genom 
att minska befogenheterna för ordföranden i det nationella domstolsverket (NJO) och överföra 
vissa av dessa befogenheter till det nationella rättsliga rådet (NJC) och genom att öka 
ansvarsskyldigheten för NJO:s ordförande.

Det återstår emellertid tre viktiga frågor som rör rättsväsendets oberoende. 

För det första, viktiga faktorer som stöder domares oberoende såsom oavsättlighet, garanterad 
tjänsteperiod, struktur och sammansättning av de styrande organen regleras inte i 
författningen och fastställs – tillsammans med utförliga regler om organisation och 
förvaltning av rättsväsendet – i kardinallagar. När det gäller regleringsnivån ansåg 
Venedigkommissionen att ”de författningsmässiga garantierna, principerna och strukturerna 
avseende rättsväsendet [var] underutvecklade”3.

För det andra, med hänsyn till regleringen av överföringen av mål gjorde de tidigare reglerna 
det möjligt för NJO:s ordförande att hänskjuta ett givet mål till en annan domstol istället för 
den innevarande, i syfte att säkerställa ”avkunnandet av domar i mål inom en rimlig 
tidsperiod”. De nyligen antagna ändringarna begränsar denna befogenhet så att NJO:s 
ordförande nu måste ta hänsyn till de principer som har fastställts av NJC vid överföring av 
mål och måste motivera varje beslut. Ändringarna fastställer emellertid varken kriterierna för 
urvalet av mål som ska överföras eller ger NJC uppgiften att anta urvalskriterier4, vilket rätten 
till en rättvis rättegång och till en behörig domstol kräver5. 
                                               
1 Se arbetsdokument 1 om läget för de grundläggande rättigheterna: standarder och praxis i Ungern (i enlighet 
med Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012) – rättsväsendets oberoende

2 I enlighet med Venedigkommissionens slutsatser i dess yttrande om de kardinallagar om rättsväsendet som 
ändrades genom antagandet av yttrande CDL-AD(2012)001 om Ungern : ”Ändringarna av den 2 juli 2012 tar itu 
med de flesta anmärkningar som gjordes i Venedigkommissionens yttrande CDL-AD(2012)001 av den 
16-17 mars 2012 om lag CLXI av 2011 om Ungerns domstolsväsen och dess förvaltning och om lag CLXII av 
2011 om ungerska domares rättsliga ställning och avlöning” (punkt 83 CDL-AD(2012)020).

3 Se punkt 82 i yttrandet om kardinallagarna om rättsväsendet som ändrades genom antagandet av yttrande 
CDL-AD(2012)001 om Ungern antaget av Venedigkommissionen den 12–13 oktober 2012. CDL-AD(2012)020.

4 I detta avseende meddelas i Ungerns kommentarer om Venedigkommissionens yttrande om de ändrade 
kardinallagarna om rättsväsendet (CDL(2012)072) att ”NJC fick inte det lagliga mandatet att utarbeta, jämte 
principerna för utnämningen av domstol, principerna för urvalet av mål ’som ska överföras’, eftersom det bara är 
ordföranden i den domstol som tar initiativet till utnämningen som kan bedöma om huruvida ett mål ’ska 
överföras’, med hänsyn till målets särskilda karaktär och den aktuella domstolens arbetsbörda och 
personalresurser”.

5 Rätten till en rättvis rättegång och till en behörig domstol anges i artikel 47.2 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna, enligt vilken ”Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis 
och offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. [...]”. På 
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För det tredje måste Europeiska unionens domstols beslut, som antogs den 6 november 20121

och i vilket man förklarar att sänkningen av de ungerska domarnas pensionsålder från 70 år 
till 62 år utgör en omotiverad åldersdiskriminering, genomföras på ett lämpligt och korrekt 
sätt. 

I detta sammanhang är det värt att komma ihåg att genomförandet av den ungerska 
författningsdomstolens dom nr 33/2012, genom vilken samma bestämmelse upphävdes, ledde 
till rättsosäkerhet. Venedigkommissionen rapporterade följande: ”NJO:s ordförande 
uppmanade de berörda domarna att överklaga till arbetsdomstolarna för att få sina 
uppsägningar upphävda. Flera domare har redan vunnit sina mål i arbetsdomstolarna, men 
NJO:s ordförande har överklagat dessa domar eftersom hon inte instämde i motiveringen. Det 
är viktigt att påpeka att inte ens slutliga domar från arbetsdomstolarna resulterar i ett 
återinsättande av de berörda domarna i deras tidigare ämbeten, utan de kommer att gå igenom 
en ny utnämningsprocess och kan bli anvisade andra domstolar än dem de tillhörde före 
uppsägningen.”2

Rättstvisten har också dragit in domstolen i Strasbourg, eftersom två klagomål har inlämnats 
av två grupper av ungerska domare den 20 juni 2012, i syfte att få beslut som fastställer att 
den ungerska lagstiftning som sänker domarnas pensionsålder är en överträdelse av den 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna3. 

I syfte att följa besluten från både den ungerska författningsdomstolen (nr 33/2012) och 
Europeiska unionens domstol (mål C-286/12), lade den ungerska regeringen 
den 21 december 2012 fram utkastet till lag nr T/9598 om rättsliga ändringar avseende de 
övre åldersgränser som ska tillämpas i vissa rättsliga förhållanden4. 

Lagutkastet har ännu inte debatterats i det ungerska parlamentet.

När det gäller pensionsåldern för domare anger lagutkastet den övre åldersgränsen och 
ålderspensionsgränsen till 65 år, vilken kommer att tillämpas i slutet av den tioåriga 
övergångsperioden. Mer bestämt inför lagutkastet en gradvis sänkt övre åldersgräns fram till 

                                                                                                                                                  
EU-nivå garanteras rätten till en rättvis rättegång och till en behörig domstol genom artikel 6 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I sitt yttrande 
nr 683/2012 om de kardinallagar om rättsväsendet som ändrades genom antagandet av yttrande 
CDL-AD(2012)001 om Ungern sammanfattade Venedigkommissionen på följande sätt: ”Venedigkommissionen 
ogillar starkt systemet för överföring av mål, eftersom det inte är förenligt med principen om behörig domstol, 
vilken är en nödvändig del av rättssäkerheten.” (punkt 74, CDL-AD(2012)020).

1 Mål C-286/12, Kommissionen mot Ungern.

2 Se punkt 76 i Venedigkommissionens yttrande nr 683/2012.

3 45434/12 J.B. och 110 övriga, 45438/12 Almásy och 45 övriga.

4 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf
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den 31 december 2022, när både den allmänna ålderspensionsgränsen och den övre 
åldersgränsen kommer att vara 65 år.

När det gäller återinsättandet av de olagligt avskedade domarna fastställer lagutkastet följande 
lösning för att följa författningsdomstolens beslut nr 33/2012: Den avskedade domaren måste 
göra ett uttalande för återinsättande till NJO:s ordförande, som kommer att se till att den 
försenade lönen och andra löneförmåner betalas till domaren. Domaren kommer sedan att 
fortsätta att vara anställd vid det ”tjänsteställe” där han eller hon arbetade före avskedandet. 

Den senare ordalydelsen specificerar inte om domaren kommer att återinsättas i exakt samma 
ställning (med samma plikter och ansvar) som han eller hon hade före avskedandet.

Lagutkastet uteslöt uttryckligen möjligheten för en domare att återinsättas i en chefsposition 
vid en domstol. Ett nytt förslag om en ändring av lagutkast nr T/9598 om lagändringar 
avseende de övre åldersgränser som ska tillämpas under vissa rättsliga förhållanden1 upphäver 
de rättsbestämmelser som utesluter återinsättandet i chefspositioner vid domstolar och 
allmänna åklagarmyndigheter.

Om domaren inte begär att bli återinsatt måste NJO:s ordförande se till att det sker en 
betalning av en schablonberäknad ersättning som motsvarar tolv månaders lön.

5.4. Avlägsnande av högre tjänstemän från deras tjänst före ämbetsperiodens 
upphörande

En annan fråga kring maktfördelningen är avlägsnandet och ersättandet av cheferna för vissa 
institutioner före deras ämbetsperiods upphörande. 

Som en konsekvens av omformandet av den högsta domstolen till domstolsrådet, avlägsnades 
även den högsta domstolens ordförande från sin tjänst från och med den 1 januari 2012, trots 
att han hade valts av parlamentet 2009 för en ämbetsperiod på sex år2. Garantin för säkerheten 
vad gäller tjänst är en nyckelaspekt för rättsväsendets oberoende. 

Genom den nya lagen om informationsfrihet3, som antogs i juli 2011, avskaffades 
institutionen för kommissionären för dataskydd och informationsfrihet och ersattes med den 
nyligen inrättade nationella byrån för dataskydd. Den tidigare kommissionären, som hade 
innehaft tjänsten sedan september 2008, avlägsnades från ämbetet från och med 
den 1 januari 2012 (två och ett halvt år före utgången av den officiella ämbetsperioden på 
sex år).

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

2 I artikel 11.2 i övergångsbestämmelserna till grundlagen kan man läsa följande: ”Mandaten för den högsta 
domstolens ordförande och det nationella justitierådets ordförande och ledamöter ska avslutas när grundlagen 
träder i kraft.” 

3 Lag CXII av 2011 om rätten att bestämma över information om sig själv och informationsfrihet.
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Dataskyddsmyndigheternas oberoende anges i artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och i artikel 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Kommissionen 
inledde ett överträdelseförfarande1 mot Ungern med motiveringen att ämbetsperioden måste 
ha en skälig varaktighet och att det är nödvändigt att denna varaktighet respekteras när en 
medlemsstat väl har fastställt denna ämbetsperiods varaktighet. I sina skäl till överklagandet 
hänvisade kommissionen till direktiv 95/46/EG och fastställde att en eller flera nationella 
myndigheter, vilka ska verka fullständigt oberoende i utförandet av sina arbetsuppgifter, ska 
vara ansvariga för övervakningen av tillämpningen av de nationella bestämmelserna för 
införlivande av detta direktiv i den nationella lagstiftningen. Kommissionen anser att 
”avlägsnandet från en tjänst i förtid vid myndigheten med ansvar för övervakning av 
dataskydd undergräver det oberoende som myndigheten ska ha enligt kraven i direktivet”2. 

6. Valreformer 

Demokratin i EU-medlemsstaterna och sålunda i EU kräver att de nationella vallagarna är 
förenliga med en serie grundläggande standarder. De flesta av dessa standarder härrör från 
författningsmässiga principer som är tillämpliga på vallagar och särskilt från artikel 21 i den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och artikel 3 i 
tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Alla 
medlemsstater, däribland Ungern, har åtagit sig att följa riktlinjerna för valfrågor som har 
fastställts av Europarådet3. 

Den omfattande institutionella och författningsmässiga reformen i Ungern omfattar även en 
ny vallag, dvs. lag CCIII av 2011 om val av ledamöter till Ungerns parlament4, och en ny lag 
om valförfarandet.

I lag CCIII av 2011 om val av ledamöter till Ungerns parlament – som antogs den 
23 december 2011 och trädde i kraft den 1 januari 20125 – infördes följande ändringar: 1) En 
betydande minskning av antalet mandat i parlamentet (från 386 till 199). 2) En ändrad formel 
för fördelningen av mandat (en blandning mellan proportionellt valsystem och 
majoritetsvalsystem med en ökad vikt för majoritetsdelen). 3) Införande av en enda 
valomgång istället för ett system med två valomgångar, vilket tidigare användes för 
fördelningen av mandat enligt valsystemets majoritetsdel. 4) En minskning av antalet 

                                               
1 Europeiska kommissionen mot Ungern, mål C-288/12. Kommissionen uppmanade EU-domstolen att förklara 
att Ungern inte hade uppfyllt sina skyldigheter enligt direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, genom att avlägsna 
dataskyddsövervakaren från sin tjänst i förtid.

2 Europeiska kommissionen mot Ungern, mål C-288/12, Europeiska unionens officiella tidning av den 
28 juli 2012, C 227/15.

3 En sammanställning av de tillämpliga standarderna har fastställts i riktlinjerna för valfrågor som har utarbetats 
av Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) 2002. CDL(2002)023rev.

4 En officiell översättning har tillhandahållits av Venedigkommissionen. Se CDL-REF(2012)003.

5 Se Venedigkommissionens och OSSE:s/ODIHR:s gemensamma yttrande. CDL-AD(2012)012.
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valkretsar och införande av en bilaga som anger varje distrikt i detalj. 5) En utvidgning av 
rösträtten till ungerska medborgare som bor utomlands, men endast för valets proportionella 
del. 6) Särskilda bestämmelser vad gäller representationen av nationella minoriteter i 
parlamentet.

Ett lagutkast om valförfarandet lades fram den 18 september 2012 på initiativ av enskilda 
ledamöter1 av ledamöter i Fidesz- och KDNP-partierna. Det syftade till att ersätta den rådande 
automatiska väljarregistreringen av alla medborgare med hemvist i Ungern med ett system för 
frivillig registrering som ett villkor för att kunna utöva den enskildes rätt att rösta. 

Samma dag som lagutkastet om valförfarandet lades fram, lades även ett förslag till ändring 
av övergångsbestämmelserna för grundlagen – vilka enligt den första författningsmässiga 
ändringen utgjorde en del av grundlagen – fram i parlamentet. Detta ägde också rum på 
initiativ av enskilda ledamöter2. Ändringen antogs av parlamentet den 29 oktober 2012 och 
offentliggjordes den 9 november. Den andra författningsmässiga ändringen innebar att kravet 
på väljarregistrering fastställdes i grundlagen3. 

Lagutkastet om valförfarandet undertecknades av parlamentets talman den 1 december 2012. 
Lagen gäller för både nationella val (parlamentariska, lokala och nationella minoriteter) och 
valet till Europaparlamentet.

Lagen har ännu inte kungjorts eftersom republikens president den 6 december 2012 
överlämnade lagen till författningsdomstolen för en författningsmässig granskning i enlighet 
med artikel 6.4 i grundlagen4. 

I sitt yrkande bad republiken Ungerns president domstolen att förklara att flera bestämmelser i 
vallagen som reglerar hur de röstberättigade ska registreras och den politiska reklamen under 
valkampanjen stred mot konstitutionen (artiklarna 88, 92, 151, 152.5, 154.1, 353.4). 
Presidentens förslag stödjer sig på artiklarna B (demokrati och lagstiftning), I (första artikeln i 
kapitlet ”frihet och ansvar"), IX (yttrandefrihet och pressfrihet), XV (jämlikhet och rätt till 
                                               
1 T/8405.

2 T/8404.

3 Följande punkter (3–5) lades till artikel 23 i övergångsbestämmelserna till grundlagen: ”(3) I syfte att 
genomföra de rättigheter som anges i artikel XXIII i grundlagen, ska alla väljare, enligt punkterna 1–3 och 7 i 
artikel XXIII i grundlagen, föras in i ett register; rösträtten kan utövas efter det att väljaren har förts in i registret. 
Registrering kan begäras, a) av väljare som bor i Ungern: personligen eller genom elektroniska medel som 
möjliggör identifiering av personen som framställer begäran, b) av väljare som inte bor i Ungern: genom en 
skrivelse eller genom elektroniska medel som möjliggör identifiering av personen som framställer begäran. 
4. Införande i registret kan begäras fram till och med den femtonde dagen före valet eller folkomröstningen. 
5. Registret ska utarbetas igen enligt punkterna 3 och 4 varje gång före det allmänna valet av ledamöter till 
parlamentet, förutom när det gäller val som antingen handlar om att parlamentet upphäver sig självt eller om att 
det ska upphävas”.

4 ”Om republikens president finner att en lag eller någon bestämmelse i denna lag strider mot grundlagen […] 
ska han eller hon överlämna lagen till författningsdomstolen för en granskning av dess överensstämmelse med 
grundlagen.”
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icke-diskriminering), XXIII (rösträtt) i grundlagen, artikel 23.3 i övergångsbestämmelserna 
till grundlagen. Förslaget hänvisar också till artikel 3 i första tilläggsprotokollet till ECHR1

och rättspraxis från ECtHR.

De ifrågasatta bestämmelserna är närmare bestämt följande:

– I artiklarna 88.1 och 88.2 anges två olika registreringsformer för väljare bosatta i Ungern 
och i utlandet. Väljare som är bosatt i Ungern kan registrera sig personligen eller via 
”medborgarportalen”, dvs. på elektronisk väg vilket gör att personen som anmäler sig kan 
identifieras. Anmälan måste ställas till behörig lokal myndighet där den röstberättigade är 
bosatt. Röstberättigade som inte är bosatta i Ungern kan registrera sig per brev eller via 
”medborgarportalen”. Enligt presidentens förslag är skyldigheten att anmäla sig till den 
behöriga lokala myndigheten ett striktare villkor än vad som var tanken i 
övergångsbestämmelserna och det kan strida mot proportionalitetsprincipen.
– I artikel 92 anges att bestämmelserna för väljare bosatta i utlandet gäller för väljare bosatta i 
Ungern som inte har någon fast adress. Enligt presidentens förslag är denna bestämmelse 
diskriminerande.
– Artiklarna 151 och 152.5 handlar om valkampanjen. Under valkampanjen tillåts endast 
politisk reklam i allmänna massmedieorgan, och endast fram till 48 timmar före valet. 
Biografer kommer inte ha rätt att visa politisk reklam. Enligt förslaget strider denna regel mot 
yttrande- och pressfriheten. 
– Artikel 154.1 anges att publicering av valundersökningsresultat som rör valet är förbjuden 
de sista sex kampanjdagarna. Enligt förslaget strider denna bestämmelse mot yttrande- och 
pressfriheten.
– Artikel 353.4 innehåller tekniska bestämmelser om det nya förfarandets tillämplighet vilket 
verkar strida mot artikel 23 i övergångsbestämmelserna.

Efter framställan från republiken Ungerns president fullföljde författningsdomstolen sin 
konstitutionella prövning den 4 januari 2013 (beslut nr 1/2013)2. 

När det gäller registreringskravet förklarade domstolen att den obligatoriska registreringen 
utan skälig grund inskränker rösträtten för medborgare bosatt i Ungern, vilket strider mot 
grundlagen. Domstolen medgav däremot att registreringen i vissa fall är berättigad eftersom 
det underlättar utövandet av rösträtten för vissa väljargrupper. Dessa grupper inkluderar 
ungerska väljare som inte har någon fast hemvist i Ungern, de som tillhör nationella 
minoriteter och bor i Ungern som vill rösta på den nationella minoritetslistan och de som 
behöver hjälp för att delta i valet. Domstolen tillade att det vore en oproportionerlig 
begränsning av rösträtten om väljarna, vars rösträtt utan föregående registrering inte kunde 

                                               
1 Artikel 3 i första tilläggsprotokollet till ECHR: ”De höga avtalsslutande parterna förbinder sig att hålla fria och 
hemliga val i skäliga intervaller, under sådana omständigheter att folket fritt kan ge uttryck åt sin mening 
beträffande sammansättningen av den lagstiftande församlingen.”

2 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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garanteras, endast kunde registrera sig på sin fasta hemvistort och inte där de faktiskt är 
bosatta.

Författningsdomstolen ansåg det också vara diskriminerande att det inte fanns någon 
möjlighet för väljare bosatta i Ungern utan fast adress att registrera sig personligen.

När det gäller valkampanjsreglerna förklarade domstolen att bestämmelserna om att det 
endast är tillåtet att publicera politisk reklam i allmänna massmedieorgan under valkampanjen 
och förbudet mot publicering av väljarundersökningsresultat sex dagar före valet på ett 
oproportionerligt sätt inskränker yttrande- och pressfriheten och därför strider mot 
grundlagen.

Domstolen fastslog därför att följande bestämmelser i vallagen som antogs den 
26 november 2012 strider mot konstitutionen: §§ 82.2, 88.1, 92, 106, 151, 152.5, 154.1, 
353.4. 

7. Det aktuella förslaget om en fjärde grundlagsändring
Den 8 februari 2013 lade koalitionen Fidesz/KDNP fram ett förslag om en fjärde 
grundlagsändring i form av ett enskilt förslag från en ledamot1, vilket har undertecknats av 
nästan alla koalitionsledamöter.
Förslaget om den fjärde grundlagsändringen införlivar alla övergångsbestämmelser i 
grundlagstexten – med undantag för bestämmelsen om röstberättigades registrering, som 
upphävdes av Ungerns författningsdomstol den 28 december 2012 av processuella skäl 
(beslut nr 45/2012). Dessa bestämmelser omfattar exempelvis bestämmelser om det tidigare 
kommunistpartiet, inklusive om att inte tillämpa någon begränsning för allvarliga brott 
begångna under diktaturen (artikel 3 i förslaget, vilket blir en ny artikel U i delen 
”Grundläggande principer" i grundlagen – tidigare inledning och artiklarna 1–4 i 
övergångsbestämmelserna), parlamentets befogenhet att upprätta en förteckning över officiellt 
erkända kyrkor (artikel 4 i förslaget – tidigare artikel 21.1 i övergångsbestämmelserna), 
parlamentets befogenhet att fastställa detaljerade regler om vilka rättigheter de olika 
nationaliteterna som bor Ungern ska ha och krav för erkännande av nationaliteter (artikel 9 i 
förslaget – tidigare artikel 21.2 i övergångsbestämmelserna), befogenheten för 
domstolsverkets ordförande att utse andra domstolar än de behöriga allmänna domstolarna att 
pröva mål (artikel 14 i förslaget – tidigare artikel 11.3–11.4 i övergångsbestämmelserna), 
samt en förlängd begränsning av domstolens översyn över budget- och finanslagar på 
obegränsad tid (artikel 17.1 i förslaget).
Förslaget om en fjärde grundlagsändring innehåller dessutom minst två oroväckande klausuler 
om författningsdomstolen: 
Enligt den första bestämmelsen får författningsdomstolen endast granska grundlagen och alla 
ändringar av den utifrån om den följer de processuella kraven i grundlagen som gäller dess 
antagande och stiftande (artikel 12.4 i förslaget). Domstolen kommer i framtiden alltså inte att 
kunna se över sakinnehållet i någon grundlagsändring och därför kommer grundlagen att vara 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
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öppen för alla slags ändringar oberoende av vad de handlar om1. För att komplettera denna 
bestämmelse syftar artikel 11 i förslaget till att ge republikens president rätt att översända den 
antagna grundlagen och alla dess ändringar till författningsdomstolen för en översyn av om 
den följer de processuella kraven (och bara det) i grundlagen som gäller dess antagande.
I förslaget föreslås dessutom en kort tidsfrist för sådana granskningar, nämligen ”högst 
trettio dagar” (artikel 12.5 i förslaget). 
Enligt den andra bestämmelsen får inte författningsdomstolens regler och relaterade 
motiveringar som antagits innan grundlagen träder i kraft beaktas vid tolkning av grundlagen 
(artikel 19 i förslaget). Med andra ord kommer det inte att vara möjligt att ta hänsyn till 20 års 
grundlagspraxis då grundlagen ska tolkas. I förslaget förklaras inte orsaken till detta förbud 
och därför kommer det förmodligen också kunna tillämpas på vanliga domstolar, inte bara på 
författningsdomstolen. (Flera konstitutionella principer i ungersk lag grundar sig endast på 
domstolens rättspraxis. Förutom skyldigheterna enligt internationell lag är till exempel den 
inhemska rättsgrunden till att det inte finns något dödsstraff beslut nr 23/1990 från 
författningsdomstolen.) 

I förslaget finns ytterligare begränsningar av författningsdomstolens jurisdiktion: där 
föreskrivs korta tidsfrister (”omedelbart och inte senare än trettio dagar") för att kontrollera 
om någon lagbestämmelse som är tillämplig i något visst fall följer grundlagen, detta på 
begäran av en domare (artikel 12.1 i förslaget).

Ett antal grundläggande rättigheter hotas dessutom med att försämras på grund av vissa 
bestämmelser i förslaget till en fjärde grundlagsändring, trots att författningsdomstolen 
tidigare har förklarat att sådana inskränkningar strider mot grundlagen:
– Yttrandefriheten får inte användas för att kränka den ungerska nationens värdighet (eller 
andra gruppers värdighet, såsom etniska grupper, rastillhörigheter eller religiösa minoriteter) 
(något som redan förklarats vara grundlagsvidrigt genom beslut 30/19922 och 18/20043) 
(artikel 5.2 i förslaget).
– Studenter vars studier understöds av ungerska universitet kan bli skyldiga enligt lag att 
arbeta i Ungern en viss tidsperiod efter sina studier (artikel 7 i förslaget); i ändringen anges att 
det endast är ungersk lag som gäller för denna begränsning (redan förklarat grundlagsvidrigt 
(av formella skäl) genom beslut 32/20124).
– Genom ett parlamentsbeslut eller en lokal föreskrift kan det förklaras vara permanent 
vistelse att olagligt att befinna sig på allmän plats (redan förklarat grundlagsvidrigt genom 
beslut 38/20125).

I förslaget om en fjärde grundlagsändring föreslås det slutligen att flera andra bestämmelser 

                                               
1 Domstolens rättspraxis visar att den egentligen bara granskade grundlagsändringar på processuell grund, men 
denna praxis berodde snarare på domstolens återhållsamhet än på något grundlagsförbud.

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

5 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
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ska införlivas i konstitutionen, till exempel

– att det ska finnas en ”parlamentsväktare” under talmannens ledning,
– att reglerna om allmänna högskolors ekonomiska förvaltning ska fastställas av regeringen 
som också ska granska den ekonomiska förvaltningen.
Det pågår en debatt i det ungerska parlamentet om förslaget till en fjärde grundlagsändring.


