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1. Εισαγωγή

Το παρόν πέμπτο έγγραφο εργασίας παρέχει:

συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την εισήγηση του 
ψηφίσματος της Ολομέλειας της 16ης Φεβρουαρίου 2012·

 επισκόπηση του πεδίου εφαρμογής και των επιπτώσεων των ευρωπαϊκών κοινών 
αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), καθώς και των αντίστοιχων μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής 
κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ·

 ενημέρωση της νομικής ανάλυσης που εκπονήθηκε στα προηγούμενα έγγραφα 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη έγκριση της τέταρτης συνταγματικής 
τροποποίησης από το ουγγρικό κοινοβούλιο·

πίνακα στον οποίο απαριθμούνται οι νόμοι που απαιτούν πλειοψηφία δύο τρίτων και 
οι βασικοί νόμοι του παλαιού συντάγματος και του Θεμελιώδους Νόμου της 
Ουγγαρίας.

Τέλος, συνάγονται ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία θα αναπτυχθούν περαιτέρω στο 
επικείμενο σχέδιο έκθεσης. 

2. Πραγματολογική προσέγγιση για την εισήγηση του ψηφίσματος της Ολομέλειας της 
16ης Φεβρουαρίου 2012

Στο ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις 
στην Ουγγαρία1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή της Βενετίας, να παρακολουθεί το ζήτημα του εάν 
και πώς έχουν εφαρμοστεί οι συστάσεις που παρατίθενται ακολούθως και να παρουσιάσει τα 
πορίσματά της σε έκθεση:

- την πλήρη ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, ιδίως εξασφαλίζοντας ότι η Εθνική 
Δικαστική Αρχή, η Εισαγγελία και γενικώς τα δικαστήρια θα λειτουργούν απαλλαγμένα από 
πολιτική επιρροή, και ότι η θητεία των ανεξάρτητα διορισμένων δικαστών δεν θα είναι 
δυνατόν να συντομεύεται αυθαίρετα·

- ότι οι ρυθμίσεις που διέπουν την Ουγγρική Εθνική Τράπεζα συμμορφώνονται με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία·

- ότι η θεσμική ανεξαρτησία της αρχής προστασίας δεδομένων και η ελευθερία των 
πληροφοριών θα αποκατασταθεί και θα διασφαλιστεί με το γράμμα και την εφαρμογή του 
σχετικού νόμου·
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//EL
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- ότι θα αποκατασταθεί πλήρως το δικαίωμα του Συνταγματικού Δικαστηρίου να εξετάζει 
οποιαδήποτε νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επανεξέτασης 
δημοσιονομικών και φορολογικών νόμων·

- ότι η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης διασφαλίζεται από το γράμμα και 
την εφαρμογή του ουγγρικού νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως όσον αφορά τη 
συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης στο Συμβούλιο 
Μέσων Ενημέρωσης·

- ότι ο νέος εκλογικός νόμος πληροί τα ευρωπαϊκά δημοκρατικά πρότυπα και σέβεται την 
αρχή της πολιτικής εναλλαγής·

- ότι το δικαίωμα άσκησης πολιτικής αντιπολίτευσης με δημοκρατικό τρόπο διασφαλίζεται 
τόσο εντός όσο και εκτός των θεσμών·

- ότι ο νόμος για τις εκκλησίες και τις θρησκευτικά δόγματα θα τηρεί τις βασικές αρχές της 
ελευθερίας της συνείδησης και θα πάψει να υπάγει την καταχώριση εκκλησιών σε έγκριση 
από το ουγγρικό κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων.

Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς το ανατεθέν καθήκον ελέγχου και 
παρακολούθησης, συντάχθηκαν τέσσερα θεματικά έγγραφα εργασίας1 κατόπιν 
εμπεριστατωμένων νομικών εκτιμήσεων. Επιπλέον, κάθε έγγραφο εργασίας συνυπογράφεται 
από τον εισηγητή και έναν σκιώδη εισηγητή διαφορετικής πολιτικής ομάδας, γεγονός που 
καταδεικνύει την ύπαρξη ευρείας συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων 
όσον αφορά την πραγματολογική και αντικειμενική ανάλυση αυτήν καθαυτή, η οποία 
εκπονήθηκε στο πλαίσιο των εγγράφων εργασίας.

Οι παρατηρήσεις των ουγγρικών αρχών σχετικά με τα διάφορα έγγραφα εργασίας ελήφθησαν 
υπόψη σε δεόντως αναθεωρημένες εκδόσεις των εν λόγω εγγράφων.

Στις 27 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (LIBE) έλαβε από τη Διάσκεψη των Προέδρων την έγκριση να αποστείλει στη 
Βουδαπέστη στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2012 ad hoc αντιπροσωπεία, απαρτιζόμενη από οκτώ 
μέλη τα οποία εκπροσωπούσαν όλες τις πολιτικές Ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους 
βουλευτές. Τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων από την Ουγγαρία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις ως 
παρατηρητές.

                                               
1 Έγγραφο εργασίας αριθ. 1 σχετικά µε την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές 
στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) – Ανεξαρτησία της δικαστικής 
αρχής· έγγραφο εργασίας αριθ. 2 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και 
πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) – Θεμελιώδεις αρχές 
και θεμελιώδη δικαιώματα· έγγραφο εργασίας αριθ. 3 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων:
πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) –
Νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης· έγγραφο εργασίας αριθ. 4 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 
2012) – Οι αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
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Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου για την έναρξη διαλόγου μεταξύ των 
ουγγρικών αρχών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τόσο κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο όσο και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η 
αντιπροσωπεία του ΕΚ μπορούσε να βασίζεται στην αμέριστη υποστήριξη των ουγγρικών 
αρχών. Η αντιπροσωπεία θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα μέλη της ουγγρικής 
Εθνοσυνέλευσης, της ουγγρικής κυβέρνησης και του δικαστικού σώματος, καθώς και σε όλες 
τις προσωπικότητες, τους εμπειρογνώμονες, τις οργανώσεις και τις διπλωματικές αποστολές 
που παρείχαν στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λεπτομερείς πληροφορίες και 
αναλύσεις.

3. Το άρθρο 2 της ΣΕΕ και οι επιπτώσεις του
Στο άρθρο 2 της ΣΕΕ κατοχυρώνονται οι αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση: «στις αξίες 
του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, 
του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες 
αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, 
την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών». 
Ο σεβασμός και η προαγωγή των ευρωπαϊκών κοινών αξιών αποτελεί καταρχάς σημαντικό 
στοιχείο της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προϋπόθεση για να καταστεί ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ. Το άρθρο 49 της ΣΕΕ ορίζει ρητά ότι «[κ]άθε ευρωπαϊκό κράτος το 
οποίο σέβεται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δεσμεύεται να τις προάγει, μπορεί να 
ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης» (εκτός από το να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

Ο σεβασμός και η προαγωγή των ευρωπαϊκών κοινών αξιών συνιστά επίσης προϋπόθεση για 
την πλήρη διατήρηση των προνομίων της ιδιότητας μέλους της ΕΕ, όπως επιβεβαιώνεται από 
την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της 
ΣΕΕ εκχωρεί στα θεσμικά όργανα της ΕΕ την εξουσία να αξιολογούν εάν υπάρχει σαφής 
κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των κοινών αξιών του άρθρου 2 και να 
αναλαμβάνουν πολιτικές δεσμεύσεις από κοινού με τις ενδιαφερόμενες χώρες για την
πρόληψη και επανόρθωση των παραβιάσεων, ενώ ο απώτερος σκοπός των μέσων που 
θεσπίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 της ΣΕΕ συνίσταται στην επιβολή κυρώσεων 
και μέτρων έννομης προστασίας σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των 
κοινών αξιών.

Οι ευρωπαϊκές κοινές αξίες συμβαδίζουν με τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της πολυμορφίας, η 
οποία αποτυπώνεται στην υποχρέωση της Ένωσης να σέβεται «την ισότητα των κρατών 
μελών ενώπιον των Συνθηκών καθώς και την εθνική τους ταυτότητα», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ. Στο πλαίσιο των Συνθηκών, ο σεβασμός της «εθνικής 
ταυτότητας» και των «διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών 
μελών»1 είναι απόλυτα συνυφασμένος με τις αρχές της καλόπιστης συνεργασίας2, της 
αμοιβαίας αναγνώρισης3 και, επομένως, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι η 
                                               
1 Βλ. άρθρο 67 της ΣΛΕΕ.
2 Άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ.
3 Άρθρα 81 και 82 της ΣΛΕΕ.
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παρέκκλιση κράτους μέλους από τις ευρωπαϊκές κοινές αξίες (ή η παραβίασή τους από 
κράτος μέλος) δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την εφαρμογή εθνικών παραδόσεων ούτε από 
την έκφραση εθνικής ταυτότητας, εφόσον η εν λόγω παρέκκλιση συνεπάγεται την 
υποβάθμιση των αρχών που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως η 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ως εκ τούτου, η παραπομπή στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
της ΣΕΕ είναι εφαρμοστέα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη σέβονται τις αξίες 
που αποτυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. Με άλλα λόγια, ο σεβασμός των κοινών 
θεμελιωδών αξιών συνιστά απαρέγκλιτη προϋπόθεση για τη διασφάλιση αποτελεσματικής 
αμοιβαίας αναγνώρισης (όπως κατοχυρώνεται ρητά, για παράδειγμα, στα άρθρα 81 και 82 
της ΣΛΕΕ) και διασυνοριακής συνεργασίας, η οποία αναπτύσσεται επί τη βάσει της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης όσον αφορά την τήρηση της ίδιας δέσμης θεμελιωδών αξιών και, 
κατά συνέπεια, τη δημιουργία ενός πραγματικού και λειτουργικού ενωσιακού χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Επιπλέον, η συμμόρφωση προς τις κοινές θεμελιώδεις αξίες συνιστά απαρέγκλιτη 
προϋπόθεση για τον σεβασμό, κατά το ουσιώδες μέρος της, της ιδιότητας του πολίτη της 
Ένωσης1. Πράγματι, όπως διευκρινίζεται στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές κοινές αξίες συγκροτούν τον πυρήνα των δικαιωμάτων 
που συναρτώνται προς την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης, ανεξαρτήτως των πολιτικών και 
πολιτισμικών διαφορών που συνδέονται με την εθνική ταυτότητα2.

Τέλος, εάν τα κράτη μέλη δεν ήταν ικανά ή πρόθυμα να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα 
που τα ίδια έχουν θέσει, θα διακυβευόταν ενώπιον των τρίτων χωρών η αξιοπιστία αυτή 
καθαυτή της Ένωσης, διότι ερείδεται στη βαρύτητα που δίδει η Ένωση στις παραμέτρους των 
αξιών της σχετικά με τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η προστασία των ευρωπαϊκών κοινών 
αξιών εφαρμόζεται σε αμφότερες τις υποθέσεις διασυνοριακού και εθνικού χαρακτήρα, 
δεδομένου ότι το άρθρο 2 της ΣΕΕ δεν διέπεται από τον δεσμευτικό περιορισμό του άρθρου 
51 παράγραφος 1 του Χάρτη3 και το άρθρο 7 της ΣΕΕ δεν περιορίζεται σε τομείς πολιτικής 
που καλύπτονται από το δίκαιο της ΕΕ. Το σκεπτικό αυτό επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναφέρει ότι «[τέτοιες αποφάσεις θα εμπόδιζαν] […] να 
απολαύσουν πράγματι, κατά το ουσιώδες μέρος τους, τα δικαιώματα που συναρτώνται προς την 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης», ακόμα και σε περιπτώσεις αμιγώς εσωτερικού χαρακτήρα4.

Επιπροσθέτως, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες 
περιλαμβάνεται ρητά μεταξύ των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2. Σύμφωνα με το άρθρο 
3 της ΣΕΕ, η Ένωση δεσμεύεται να προωθεί τις αξίες αυτές και να καταπολεμά τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και έχει θεσπίσει προς τον σκοπό αυτόν νομικό 
                                               
1 Για περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τον ανωτέρω ισχυρισμό, βλ. έγγραφο εργασίας 2 σχετικά με την 
κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του 
ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) –Θεμελιώδεις αρχές και θεμελιώδη δικαιώματα.
2 Βλ. υπόθεση C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, στην οποία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποφάνθηκε ότι «το άρθρο 20 ΣΛΕΕ απαγορεύει εθνικά μέτρα που έχουν ως αποτέλεσμα να εμποδίζονται οι 
πολίτες της Ένωσης να απολαύσουν πράγματι, κατά το ουσιώδες μέρος τους, τα δικαιώματα που αποκτούν από 
την ιδιότητά τους του πολίτη της Ένωσης».
3 Εν προκειμένω, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ευρεία ερμηνεία της εφαρμογής του δικαίου 
της ΕΕ – βλέπε, για παράδειγμα, την υπόθεση C-260/89, ΕΡΤ.
4 Βλ., εν προκειμένω, την υπόθεση C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
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πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας1. Ως εκ 
τούτου, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών υποχρεούνται να εφαρμόσουν εθνική νομοθεσία 
για την απαγόρευση των διακρίσεων. Ωστόσο, μόνο μέσω της νομοθεσίας δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί ο στόχος  της δημιουργίας μιας κοινωνίας που θα είναι απαλλαγμένη από 
διακρίσεις. Οι αρχές των κρατών μελών έχουν θετική υποχρέωση να ενεργούν κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να αποτρέπεται η παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων και δεν μπορούν να 
παραμένουν ουδέτερες στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η ευθύνη που υπέχουν τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή των πεποιθήσεών τους, 
καλύπτει όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τις αρχές επιβολής της 
νομοθεσίας, ενώ προϋποθέτει επίσης την ενεργό προαγωγή της ανοχής και της καταδίκης 
φαινομένων όπως η ρητορική του μίσους στη δημόσια σφαίρα.

Προσφάτως, ορισμένες περιπτώσεις δημόσιων δηλώσεων αντισημιτικού χαρακτήρα και κατά 
των Ρομά, καθώς και η απονομή του εθνικού βραβείου δημοσιογραφίας, οδήγησαν στη 
διατύπωση σοβαρότατων ανησυχιών σχετικά με τη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό στην 
Ουγγαρία. Ο ρατσισμός αποτελεί πληγή στην ιστορία της Ευρώπης: δεν μπορεί να παραμένει 
ούτε η Ένωση σιωπηλή ούτε η εκάστοτε εθνική κυβέρνηση άπραγη όταν βρίσκεται 
αντιμέτωπη με ανάλογα περιστατικά.

4. Ο αντίκτυπος της τέταρτης συνταγματικής τροποποίησης 
Στις 11 Μαρτίου 2013, το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε την τέταρτη συνταγματική 
τροποποίηση, η πρόταση της οποίας υποβλήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2013 με τη μορφή 
νομοσχεδίου μεμονωμένου βουλευτή2. Η τροποποίηση εγκρίθηκε με 265 ψήφους υπέρ, 11 
ψήφους κατά και 33 αποχές. Υπεγράφη από τον πρόεδρο της βουλής στις 18 Μαρτίου και από 
τον πρόεδρο της Ουγγαρίας στις 25 Μαρτίου. Την ίδια ημέρα δημοσιεύθηκε και στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ουγγαρίας3.

Κατά συνέπεια, το μόλις ενός έτους σύνταγμα τροποποιήθηκε από μία τροποποίηση εννέα 
σελίδων, απαρτιζόμενη από 22 άρθρα. Αυτό συνέβη παρά το αίτημα του Γενικού Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Jagland, για την αναβολή της έγκρισης της τροποποίησης έως ότου 
καταστεί δυνατή η αξιολόγησή της από την Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας 
(Επιτροπή της Βενετίας)4. 

Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν την ίδια ημέρα με την έγκριση της τέταρτης συνταγματικής 
τροποποίησης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Barroso, και ο κ. Jagland εξέφρασαν 

                                               
1 Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55).
2 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
3 http://www.magyarkozlony.hu/, τόμος 49 του έτους 2013.
4http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_hr4DDZ5cshvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την 
αρχή του κράτους δικαίου1. Τις ίδιες ανησυχίες εξέφρασε και η κυβέρνηση των Ηνωμένων 
Πολιτειών όσον αφορά τόσο την έγκριση του Θεμελιώδους Νόμου αυτού καθαυτού όσο και τις 
τροποποιήσεις του2.

Ο βασικός στόχος της τέταρτης συνταγματικής τροποποίησης είναι η ενσωμάτωση στο 
κείμενο του Θεμελιώδους Νόμου όλων των μεταβατικών διατάξεων –εξαιρουμένης της 
διάταξης που απαιτεί την εγγραφή των εκλογέων– οι οποίες καταργήθηκαν από το 
Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας στις 28 Δεκεμβρίου 2012 (απόφαση αριθ. 45/2012). 
Παρά το γεγονός ότι οι μεταβατικές διατάξεις ακυρώθηκαν για τυπικούς, διαδικαστικούς 
λόγους, και ότι το δικαστήριο ζήτησε από το κοινοβούλιο να «επανεξετάσει τα ρυθμιστικά 
θέματα των μη μεταβατικών διατάξεων που ακυρώθηκαν και […] να αποφασίσει ποιες 
διατάξεις πρέπει να υποβάλλονται σε συστηματική ρύθμιση και σε ποιο επίπεδο πηγών 
δικαίου», το δικαστήριο εξέδωσε επίσης σαφή απόφαση σχετικά με την επί της ουσίας πτυχή 
και αποφάνθηκε ως προς την πρακτική της αποδυνάμωσης του ελέγχου νομιμότητας, 
διευρύνοντας το κείμενο του συντάγματος ως εξής: 

«Η συνταγματική νομιμότητα δεν περιλαμβάνει μόνο διαδικαστικές, τυπικές απαιτήσεις και απαιτήσεις 
κύρους του δημοσίου δικαίου, αλλά και ουσιώδεις απαιτήσεις. Τα συνταγματικά κριτήρια ενός 
δημοκρατικού κράτους δικαίου αποτελούν ταυτόχρονα συνταγματικές αξίες, αρχές και θεμελιώδεις 
δημοκρατικές ελευθερίες που κατοχυρώνονται σε διεθνείς συνθήκες και είναι αποδεκτές και 
αναγνωρισμένες από κοινότητες δημοκρατικών κρατών δικαίου, καθώς και από το αναγκαστικό δίκαιο 

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_en.htm· 
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311.
Βλ. επίσης την ανάλυση της καθηγήτριας Kim Lane Scheppele του πανεπιστημίου Princeton, ακρόαση ενώπιον 
της αμερικανικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Επιτροπή του Ελσίνκι) της 
19ης Μαρτίου 2013 – http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-
the-helsinki-commission-hearing-on-hungary-full-text/.
2 Βλ., για παράδειγμα, τη δήλωση του Brent Harley, αναπληρωτή υφυπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων 
Πολιτειών, ακρόαση ενώπιον της αμερικανικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(Επιτροπή του Ελσίνκι) της 19ης Μαρτίου 2013. «Πριν από την επίσκεψη της πρώην υπουργού κ. Clinton στην 
Ουγγαρία τον Ιούνιο του 2011, λάβαμε υπόψη τον αμφιλεγόμενο νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης και 
τη θέσπιση νέου συντάγματος –το οποίο καλείται στην ουγγρική γλώσσα Θεμελιώδης Νόμος–, τμήματα του οποίου 
ήγειραν εξίσου ανησυχίες από την πλευρά των αμερόληπτων παρατηρητών. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, 
εκφράσαμε ανησυχίες σχετικά με το περιεχόμενο αλλά και τη διαδικασία μέσω της οποίας ψηφίστηκαν… διότι για 
κάτι τόσο θεμελιώδες όσο ένα σύνταγμα ή έναν νόμο με επιπτώσεις στην ελευθερία του Τύπου, η διαδικασία πρέπει 
να οδηγεί σε ευρεία συναίνεση που διαμορφώνεται από όλα τα τμήματα της κοινωνίας και δεν αποτυπώνει μόνο τις 
απόψεις του κυβερνώντος συνασπισμού. Η ταχύτητα με την οποία καταρτίστηκαν και εν συνεχεία ψηφίστηκαν οι εν 
λόγω νόμοι, καθώς και η έλλειψη σοβαρής διαβούλευσης με διάφορους τομείς της κοινωνίας, δεν τιμούν το 
δημοκρατικό πνεύμα που έχουν ασπαστεί από μακρού οι πολίτες της Ουγγαρίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, 
κατά την επίσκεψή της στη Βουδαπέστη το 2011, η υπουργός κ. Clinton κάλεσε την Ουγγαρία να επιδείξει 
“πραγματική δέσμευση υπέρ της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, της ελευθεροτυπίας και της διαφάνειας της 
κυβέρνησης”. ... Οι ελπίδες μας αναπτερώθηκαν περαιτέρω όταν, στις αρχές του τρέχοντος έτους, το Συνταγματικό 
Δικαστήριο της Ουγγαρίας εξέδωσε αρκετές αποφάσεις οι οποίες καταργούσαν την αμφιλεγόμενη νομοθεσία. Αυτό 
κατέδειξε ότι το Δικαστήριο μπορούσε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου στην 
κυβέρνηση. Δυστυχώς, η αντίδραση της ουγγρικής κυβέρνησης έθεσε εκ νέου υπό αμφισβήτηση τη δέσμευσή της για 
τη διασφάλιση συστήματος ελέγχων και ισορροπιών, καθώς και θεσμικής ανεξαρτησίας. Η κυβέρνηση κατάρτισε 
και ψήφισε άμεσα νέα συνταγματική τροποποίηση, τμήματα της οποίας αφορούσαν την επαναφορά νόμων που 
μόλις είχαν ακυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Για μία ακόμα φορά, η διαδικασία επισπεύτηκε και 
στερήθηκε ευρείας κοινωνικής διαβούλευσης. Επιπλέον, η ουγγρική κυβέρνηση αγνόησε εκκλήσεις που απηύθυναν 
το [αμερικανικό] Υπουργείο Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης –καθώς και 
αρκετές εγνωσμένου κύρους, κομματικά αμερόληπτες, ουγγρικές ΜΚΟ– για την εφαρμογή προσεκτικότερης, 
διαβουλευτικής διαδικασίας και την παροχή δυνατότητας στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής της Βενετίας να 
εξετάσουν την τροποποίηση».
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(ius cogens), το οποίο ταυτίζεται εν μέρει με τα ανωτέρω κριτήρια. Κατά περίπτωση, το Συνταγματικό 
Δικαστήριο δύναται ακόμα και να εξετάζει την ελεύθερη επιβολή της νομοθεσίας και τη 
συνταγματοποίηση των ουσιωδών απαιτήσεων, εγγυήσεων και αξιών των δημοκρατικών κρατών 
δικαίου. Σε δημοκρατικά κράτη δικαίου, το σύνταγμα περιλαμβάνει σταθερά ουσιώδη και διαδικαστικά 
πρότυπα και αντίστοιχες απαιτήσεις. Το επίπεδο των ουσιωδών και διαδικαστικών συνταγματικών 
απαιτήσεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του Θεμελιώδους Νόμου δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο 
από το επίπεδο των αντίστοιχων απαιτήσεων που ίσχυαν δυνάμει του συντάγματος (πράξη). Οι 
απαιτήσεις ενός συνταγματικού κράτους δικαίου εξακολουθούν να συνιστούν σταθερά εφαρμοζόμενες 
απαιτήσεις επί του παρόντος και αποτελούν προγράμματα για το μέλλον. Το συνταγματικό κράτος 
δικαίου είναι ένα σύστημα σταθερών αξιών, αρχών και εγγυήσεων. Αφ’ ης στιγμής οι εν λόγω αξίες, 
αρχές και εγγυήσεις εγκρίνονται υπό καθεστώς δημοκρατικού κράτους δικαίου, δεν επιτρέπεται η 
μείωση του επιπέδου τους και απαιτείται η επιβολή της εφαρμογής τους με τον ίδιο αυστηρό τρόπο που 
επιβαλλόταν και κατά το παρελθόν».1

Παρά την εν λόγω απόφαση, η τέταρτη συνταγματική τροποποίηση ενσωματώνει αυτομάτως, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω, όλες τις καταργηθείσες μεταβατικές διατάξεις εκτός από μία, 
καθώς και άλλες διατάξεις που είχαν καταργηθεί σε προγενέστερο στάδιο2. 
Επιπλέον, η τέταρτη συνταγματική τροποποίηση περιέχει τουλάχιστον δύο ρήτρες σχετικά με 
το Συνταγματικό Δικαστήριο που εγείρουν μείζονες ανησυχίες:
Σύμφωνα με την πρώτη διάταξη, το Συνταγματικό Δικαστήριο δύναται να αναθεωρήσει τον 

                                               

1 Απόφαση  45/2012, σημείο IV.7, βλ.: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Μεταξύ των ενσωματωμένων διατάξεων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

- οι διατάξεις σχετικά με το πρώην κομμουνιστικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένης της μη εφαρμογής του 
δικαιώματος παραγραφής σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής 
δικτατορίας (άρθρο 3 της τροποποίησης, το οποίο προσθέτει το νέο άρθρο U στο τμήμα των «Θεμελιωδών 
Αρχών» του Θεμελιώδους Νόμου – πρώην προοίμιο και άρθρα 1 έως 4 των μεταβατικών διατάξεων), λόγω των 
οποίων είναι πιθανόν να προκύψουν ευαίσθητα νομικά ζητήματα σχετικά με τον σεβασμό του τεκμηρίου της 
αθωότητας, του δικαιώματος κυριότητας, της νομιμότητας, ακόμα και της ελευθερίας της έκφρασης, όπως έχει 
ήδη καταδειχθεί στο παρελθόν από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(βλέπε, για παράδειγμα, Korbely κατά Ουγγαρίας, υπόθεση αριθ. 9174/02, απόφαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2008·
Vajnai κατά Ουγγαρίας, υπόθεση αριθ. 33629/06 της 8ης Ιουλίου 2008· ή Fratanoló κατά Ουγγαρίας, υπόθεση 
αριθ. 29459/10, απόφαση της 3ης Νοεμβρίου 2011). Χωρίς να τίθεται υπό αμφισβήτηση το ηθικό δικαίωμα της 
απερίφραστης καταδίκης του πρώην κομμουνιστικού ολοκληρωτικού καθεστώτος στην Ουγγαρία και της 
κατάφωρης αδικίας που προκάλεσε, όλα τα νομικά μέτρα εις βάρος προσώπων (μέτρα ποινικού δικαίου ή άλλα) 
πρέπει να σέβονται πλήρως το κράτος δικαίου ενός δημοκρατικού καθεστώτος·

- η εξουσία του κοινοβουλίου να καταρτίζει τον κατάλογο των επισήμως αναγνωρισμένων εκκλησιών (άρθρο 4 
της τροποποίησης – πρώην άρθρο 21 παράγραφος 1 των μεταβατικών διατάξεων)·

- η εξουσία του κοινοβουλίου να προσδιορίζει, δυνάμει βασικού νόμου, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα 
δικαιώματα των εθνοτήτων που κατοικούν στην Ουγγαρία και τις απαιτήσεις αναγνώρισης μιας εθνικότητας 
(άρθρο 9 της τροποποίησης – πρώην άρθρο 21 παράγραφος 2 των μεταβατικών διατάξεων)·

- η εξουσία του προέδρου της Εθνικής Δικαστικής Αρχής να διορίζει δικαστήρια διαφορετικά από το αρμόδιο 
γενικό δικαστήριο για την εκδίκαση υποθέσεων προκειμένου να διασφαλιστεί «η εκδίκαση των υποθέσεων 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος» (άρθρο 14 της τροποποίησης – πρώην άρθρο 11 παράγραφοι 3 έως 4 των 
μεταβατικών διατάξεων)· η δυνατότητα αυτή εγείρει σοβαρές ανησυχίες νομικού χαρακτήρα σχετικά με το 
ενδεχόμενο άσκησης πολιτικής επιρροής στο έργο των δικαστηρίων·2

- η επέκταση του περιορισμού της δικαστικής αναθεώρησης των δημοσιονομικών και οικονομικών νόμων για 
απεριόριστο χρονικό διάστημα (άρθρο 17 παράγραφος 1 της τροποποίησης).
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Θεμελιώδη Νόμο και τυχόν τροποποιήσεις του μόνο όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον Θεμελιώδη Νόμο σχετικά με την έγκριση 
και δημοσίευσή του (άρθρο 2 και άρθρο 12 παράγραφος 3 της τροποποίησης). Συνεπώς, το 
Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας δεν θα δύναται στο μέλλον να αναθεωρήσει επί της 
ουσίας καμία συνταγματική τροποποίηση ούτε την ουσιαστική συμβατότητα των 
συνταγματικών τροποποιήσεων με τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 
Θεμελιώδης Νόμος θα μπορεί να υποστεί οποιαδήποτε τροποποίηση, ανεξαρτήτως του 
περιεχομένου της1. 

Μετά την έγκριση της τέταρτης συνταγματικής τροποποίησης, το Συνταγματικό Δικαστήριο 
της Ουγγαρίας «παύει πλέον να αποτελεί το ανώτατο όργανο συνταγματικής προστασίας»2, 
διότι το κοινοβούλιο θα έχει εφεξής το δικαίωμα να τροποποιεί τον Θεμελιώδη Νόμο κατά το 
δοκούν, ακόμα και σε περίπτωση που οι εν λόγω συνταγματικές τροποποιήσεις αντιβαίνουν 
σε άλλες συνταγματικές διατάξεις και αρχές. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η μετατόπιση 
εξουσιών σε συνταγματικά θέματα, προς όφελος του κοινοβουλίου και εις βάρος του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, υπονομεύει σοβαρά την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και 
την ορθή λειτουργία ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών, που συνιστούν βασική 
απόρροια του κράτους δικαίου. Παρότι η ευρωπαϊκή ιστορία καταδεικνύει σαφώς ότι η 
πραγματική δημοκρατία που βασίζεται στο κράτος δικαίου δεν συνεπάγεται μόνο 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία (ως πλειοψηφία ικανή ακόμα και να ανατρέψει την ίδια τη 
δημοκρατία), αλλά συνίσταται εξίσου στη λεπτή ισορροπία μεταξύ της γνώμης της 
πλειοψηφίας και του σεβασμού των μειονοτήτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ατόμου3, με την ανάθεση, εν προκειμένω, στα δικαστήρια του σημαντικού ρόλου του 
ισότιμου εταίρου του νομοθέτη. Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, κάθε προσβολή ή 
περιορισμός της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας συνιστά άμεση προσβολή κατά του 
δημοκρατικού καθεστώτος αυτού καθαυτό, όπως είχε δηλώσει και ο A. de Tocqueville στην 
ανάλυσή του σχετικά με την έννοια της διάκρισης των εξουσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες 
(στο διάσημο έργο του με τίτλο Η δημοκρατία στην Αμερική). Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς 
που βασίζεται στο κράτος δικαίου, οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν πρέπει 
καταρχήν να παρακάμπτονται με την τροποποίηση του ίδιου του συντάγματος, διότι ο 
σύγχρονος δημοκρατικός νομοθέτης δεν είναι παντοδύναμος όσον αφορά τις συνταγματικές 
τροποποιήσεις, αλλά περιορίζεται από το πλαίσιο της διαφύλαξης της ουσίας της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου (ιδίως αναφορικά με το δόγμα της διάκρισης των 
εξουσιών) και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με τη δεύτερη διάταξη της τέταρτης συνταγματικής τροποποίησης σχετικά με το 
δικαστήριο, καταργούνται οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου που εγκρίνονται 
πριν από την έναρξη ισχύος του Θεμελιώδους Νόμου. Η διάταξη αυτή, ωστόσο, εφαρμόζεται 
«με την επιφύλαξη των νομικών αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις εν λόγω 
αποφάσεις»4 (άρθρο 19 παράγραφος 2 της τροποποίησης). Με άλλα λόγια, η τέταρτη 
                                               
1 Η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ήταν όντως η αναθεώρηση συνταγματικών τροποποιήσεων μόνο από 
διαδικαστική άποψη, αλλά η εν λόγω πρακτική βασιζόταν περισσότερο στον αυτοπεριορισμό του Δικαστηρίου 
και όχι σε συνταγματική απαγόρευση.
2 László Sólyom, «Το τέλος της διάκρισης των εξουσιών στην Ουγγαρία», άρθρο που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα Népszabadság στις 11 Μαρτίου 2013, http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege.
Ο κ. Sólyom ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας (1990-1998) και έχει 
διατελέσει επίσης Πρόεδρος της Δημοκρατίας (2005-2010).
3 Βλέπε, για παράδειγμα, την απόφαση στην υπόθεση Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 5, 85 της 17ης 
Αυγούστου 1956.
4 Ήτοι οι καταργηθέντες νόμοι δεν τίθενται εκ νέου σε ισχύ λόγω της τροποποίησης.
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συνταγματική τροποποίηση εξαλείφει 20 έτη συνταγματικής νομολογίας, η οποία 
περιλαμβάνει «συνταγματικές απαιτήσεις σχετικά με τη μελλοντική νομοθεσία, τις συνθήκες 
αρχής, την ερμηνεία και την αποσαφήνιση εννοιών – με άλλα λόγια, ένα ολόκληρο σύστημα 
που θεμελιώνεται σε αρχές»1, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε νομολογίας που 
ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να 
υπενθυμιστεί ότι αρκετές συνταγματικές αρχές του ουγγρικού δικαίου βασίζονται 
αποκλειστικά και μόνο στη νομολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Για παράδειγμα, 
πέραν των υποχρεώσεων δυνάμει του διεθνούς δικαίου, η εθνική νομική βάση για τη μη 
ύπαρξη της θανατικής ποινής είναι η απόφαση 23/1990 του Συνταγματικού Δικαστηρίου. 
Στην προκειμένη περίπτωση, η ίδια η εν ενεργεία κυβέρνηση της Ουγγαρίας παρέπεμπε στην 
εν λόγω νομολογία όταν δεχόταν επικρίσεις σχετικά με την απουσία ρητής διάταξης για την 
απαγόρευση της θανατικής ποινής στον νέο Θεμελιώδη Νόμο2. Ως εκ τούτου, είναι προφανές 
ότι η τέταρτη συνταγματική τροποποίηση και οι εν λόγω δηλώσεις είναι αντιφατικές μεταξύ 
τους. Επιπλέον, από την τροποποίηση προκύπτει ένα ακόμα αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται 
να είναι παράδοξο. Σύμφωνα με το άρθρο R παράγραφος 3 του Θεμελιώδους Νόμου, οι 
διατάξεις του «ερμηνεύονται σύμφωνα με […] τα επιτεύγματα του ιστορικού μας 
Συντάγματος». Κατ’ εφαρμογή της τέταρτης συνταγματικής τροποποίησης, ένας νόμος ή μια 
δικαστική απόφαση που χρονολογείται, για παράδειγμα, από τον 19ο αιώνα ή προγενέστερα, 
μπορεί να θεωρηθεί «επίτευγμα» του ιστορικού συντάγματος για τους σκοπούς της γνήσιας 
συνταγματικής ερμηνείας, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται από το νομικό σύστημα η 
συνταγματική νομολογία των δύο τελευταίων δεκαετιών η οποία παγιώθηκε υπό 
δημοκρατικές συνθήκες, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε αυτό το σημείο, 
ορισμένοι σχολιαστές επεσήμαναν ότι οιαδήποτε παραπομπή από την ουγγρική κυβέρνηση 
σε παρεμφερή χαρακτηριστικά άλλων εθνικών νομικών συστημάτων, και η σχετική 
σύγκριση, είναι μεθοδευμένη εάν απομονώνεται από το ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής 
κατάστασης. Ένα συνταγματικό νομικό μέσο ή νομικό χαρακτηριστικό λειτουργεί συνήθως 
με περισσότερο επωφελή και συνεκτικό τρόπο εάν συνιστά προϊόν νομικής εξέλιξης και 
παράδοσης (συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου διαλόγου και των πιθανών διορθώσεων εκ 
μέρους των δικαστηρίων) από ό,τι εάν επιβάλλεται εσπευσμένα «εν μία νυκτί».
Τέλος, η τέταρτη συνταγματική τροποποίηση περιορίζει ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα, 
παρά το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε προηγουμένως κηρύξει 
αντισυνταγματικούς τους εν λόγω περιορισμούς:

- η ελευθερία του λόγου δεν δύναται να ασκείται με στόχο την προσβολή της αξιοπρέπειας 
του ουγγρικού έθνους (και άλλων κοινοτήτων, όπως εθνοτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών 
μειονοτήτων), που είχε ήδη κηρυχθεί αντισυνταγματική με τις αποφάσεις 30/19923 και 
18/20044 (άρθρο 5 παράγραφος 2 της τροποποίησης), βάσει των οποίων η έννοια του 
«ουγγρικού έθνους» δεν παρέχει επαρκή ασφάλεια δικαίου και εγείρει ερωτήματα ως προς τη 
συμβατότητά της με το άρθρο 10 της ΕΣΑΔ· σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να 
επισημανθεί η υφιστάμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σχετικά με παρόμοια έννοια που χρησιμοποιείται στην τουρκική νομοθεσία 
(«τουρκικότητα» ή «τουρκικό έθνος»), η οποία ήταν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

                                               
1 Sólyom, ό.π.
2 Βλέπε τις παρατηρήσεις της ουγγρικής κυβέρνησης σχετικά με το δεύτερο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DT/906320) της 6ης Σεπτεμβρίου 2012.
3 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
4 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «υπερβολικά ευρεία και αόριστη και, ως εκ τούτου, η διάταξη 
συνιστά συνεχή απειλή για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. Με 
άλλα λόγια, η διατύπωση της διάταξης δεν επιτρέπει στους πολίτες να διαμορφώνουν 
αναλόγως τη συμπεριφορά τους ή να προβλέπουν τις συνέπειες των πράξεών τους» (βλ. Altug 
Taner Akçam κατά Τουρκίας, υπόθεση αριθ. 27520, απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2011· βλ. 
επίσης Dink κατά Τουρκίας, υποθέσεις αριθ. 2668/07, αριθ. 6102/08, αριθ. 30079/08, αριθ. 
7072/09 και αριθ. 7124/09, απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2010)·

- δυνάμει πράξης του κοινοβουλίου, η παροχή οικονομικής στήριξης για σπουδές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να διέπεται από την υποχρέωση συμμετοχής, για 
καθορισμένο χρονικό διάστημα, στην απασχόληση ή από την υποχρέωση άσκησης, για 
καθορισμένο χρονικό διάστημα, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, βάσει ρύθμισης της 
ουγγρικής νομοθεσίας (άρθρο 7 της τροποποίησης), που είχε ήδη κηρυχθεί αντισυνταγματική 
για τυπικούς λόγους με την απόφαση 32/20121 του Συνταγματικού Δικαστηρίου·

- βάσει πράξης του κοινοβουλίου ή τοπικού κανονισμού, δύναται να κηρυχθεί παράνομη η 
διαμονή σε δημόσιο χώρο ως μόνιμη κατοικία, για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης, 
της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας υγείας και των πολιτισμικών αξιών (άρθρο 8 της 
τροποποίησης)· οι εν λόγω διατάξεις είχαν ήδη κηρυχθεί αντισυνταγματικές με την απόφαση 
38/20122 και εγείρουν σοβαρά νομικά ερωτήματα όσον αφορά την ποινικοποίηση του 
καθεστώτος ενός ατόμου αυτού καθαυτό και όχι της πράξης του·
Με την τροποποίηση προστίθεται επίσης μια διάταξη σύμφωνα με την οποία «οι 
οικογενειακοί δεσμοί βασίζονται στον γάμο και στη σχέση μεταξύ γονέων και τέκνων» 
(άρθρο 1 της τροποποίησης). Ο ορισμός αυτός, ο οποίος περιλαμβανόταν προγενέστερα στο 
άρθρο 7 της πράξης CCXI του 2011 σχετικά με την προστασία των οικογενειών, ακυρώθηκε 
από το Συνταγματικό Δικαστήριο με την απόφαση 43/2012.

Με την εισαγωγή διατάξεων που είχαν κηρυχθεί αντισυνταγματικές σε προγενέστερο στάδιο 
επιβεβαιώνεται ότι η τέταρτη συνταγματική τροποποίηση δεν συνιστά απλώς τεχνική 
τροποποίηση του Θεμελιώδους Νόμου3 όπως ισχυρίζονται οι ουγγρικές αρχές, αλλά 
«κρυψίβουλη θέσπιση νέου συντάγματος με διαφορετική ταυτότητα»4.

5. Τελικές παρατηρήσεις 
Ο εισηγητής θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες του σε όλα τα μέλη της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και ειδικότερα στους 
εκπροσώπους των πολιτικών Ομάδων που συνέταξαν από κοινού τα προηγούμενα έγγραφα 
εργασίας. Χάρη στο εξαίρετο πνεύμα συνεργασίας που διαθέτουν, κατέστη δυνατή η 
δημιουργία εποικοδομητικού κλίματος εργασίας, παρά τον ευαίσθητο χαρακτήρα του υπό 
εξέταση ζητήματος.

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
3 Επιστολή του κ. Navracsics, αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Ουγγαρίας, προς τον Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, της 7ης Μαρτίου 2013, και επιστολή του κ. Martonyi, υπουργού Εξωτερικών της 
Ουγγαρίας προς τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Μαρτίου 
2013.
4 László Sólyom, «Το τέλος της διάκρισης των εξουσιών στην Ουγγαρία», άρθρο που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα Népszabadság στις 11 Μαρτίου 2013, http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege.
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Ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ότι η παρούσα διαδικασία μπορεί να αναφέρεται στην 
Ουγγαρία, αλλά δεν αφορά μόνο την Ουγγαρία. Αφορά την Ευρώπη, τη δημοκρατική της 
ανασυγκρότηση και εξέλιξη μετά την πτώση των ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20ού 
αιώνα. Αφορά την ευρωπαϊκή οικογένεια, τις κοινές της αξίες και τα κοινά της πρότυπα, τον 
χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα της και την ικανότητά της να συνδιαλέγεται. Αφορά την 
ανάγκη εφαρμογής των Συνθηκών στις οποίες έχουν προσχωρήσει οικειοθελώς όλα τα 
κράτη μέλη. Αφορά την αμοιβαία αρωγή και την αμοιβαία εμπιστοσύνη που χρειάζονται η 
Ένωση, οι πολίτες της και τα κράτη μέλη της εάν επιδιώκεται να μην παραμείνουν οι 
Συνθήκες μόνο λόγια στα χαρτιά, αλλά να αποτελέσουν τη νομική βάση για μια πραγματικά 
δίκαιη και ανοικτή Ευρώπη που σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αφορά μια Ένωση που 
δεν αποτελεί μόνο «ένωση δημοκρατιών», αλλά «Ένωση δημοκρατίας», η οποία βασίζεται 
στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο κράτος δικαίου και στις πλουραλιστικές 
κοινωνίες.
Το σχέδιο έκθεσης που πρόκειται να υποβληθεί προς εξέταση από τον εισηγητή θα 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός πλαισίου για τη διεξαγωγή αυτού του διαλόγου, ως 
συνεισφορά στον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. Θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις πρόσφατες 
εξελίξεις, την ανάλυση που αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. Προχωρώντας στο επόμενο στάδιο της παρούσας ανοικτής διαδικασίας, ο 
εισηγητής θα προτείνει να παρασχεθεί η δυνατότητα στην ουγγρική κυβέρνηση να 
διατυπώσει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της σχετικά με το σχέδιο έκθεσης.
Η ιστορία της Ευρώπης δεν έχει ζωγραφιστεί με ρόδινα χρώματα και σε πολλές περιπτώσεις 
ήταν τραγική. Οι λαοί της Ευρώπης εγκαταλείφθηκαν πάρα πολλές φορές, παραδομένοι σε 
μεροληπτική ή άδικη μεταχείριση. Κατά την εκπόνηση των συγκεκριμένων εργασιών, 
επισημάνθηκε κατ’ επανάληψη στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων ότι η Ευρώπη δεν κατόρθωσε στο παρελθόν να δράσει 
αποτελεσματικά κατά της κατάφωρης αδικίας και της παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Αυτό αληθεύει· από ιστορικής πλευράς, ο θεμέλιος λίθος της Ένωσης είναι η 
ιστορική επίγνωση αυτού ακριβώς του γεγονότος, το οποίο ώθησε τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν την απαιτούμενη νομική βάση για την επανόρθωσή του.

Υπογραμμίστηκε επίσης το γεγονός ότι η Ένωση διατρέχει τον κίνδυνο να χρησιμοποιεί, 
είτε επί του παρόντος είτε στο μέλλον, «δύο μέτρα και δύο σταθμά», εάν τα θεσμικά της 
όργανα επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος στο οποίο απειλούνται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, χωρίς να εξετάζουν παρόμοια προβλήματα σε άλλα κράτη μέλη. Το 
ίδιο θα συνέβαινε, ασφαλώς, εάν η Ένωση επέλεγε να παραμείνει αδρανής, αγνοώντας τις 
υποχρεώσεις που έχει βάσει των Συνθηκών. Πλην όμως, είναι σημαντικό να εφοδιαστεί η 
Ένωση με τα κατάλληλα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν 
από τις Συνθήκες και αφορούν τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου, προσπαθώντας συγχρόνως να διασφαλίσει την απουσία άδικης μεταχείρισης εις 
βάρος των πολιτών της ή τυχόν κινδύνου εφαρμογής δύο μέτρων και δύο σταθμών μεταξύ 
των κρατών μελών της. Με την υποστήριξη όλων των μελών της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ο εισηγητής κατέβαλε μείζονες 
προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους στα 
έγγραφα εργασίας, ενώ η επικείμενη έκθεση θα παράσχει ορισμένες συστάσεις προς τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τη δράση που θα πρέπει να αναληφθεί στο μέλλον όσον 
αφορά τα εν λόγω ζητήματα.
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Η αυτονόητη ευρωπαϊκή υπόσχεση κατά τις δημοκρατικές επαναστάσεις του προηγούμενου 
αιώνα, και ειδικότερα στο πνεύμα των επαναστάσεων του 1989, συνίσταται στο γεγονός ότι 
η τύχη κάθε κράτους μέλους μας αφορά όλους, τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ευρωπαίου 
πολίτη συνιστούν ζήτημα ανησυχίας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, διότι ο σεβασμός 
των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου αποτελεί θεμέλιο λίθο της Ένωσης για όλους μας. Αυτό 
ακριβώς σημαίνει και το ρητό Ενωμένη στην πολυμορφία, που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση από το 2000. Το ρητό αυτό υποδηλώνει την υποχρέωση εφαρμογής του συστήματος 
ελέγχων και ισορροπιών, της διάκρισης των εξουσιών και του κράτους δικαίου σε όλες τις 
βαθμίδες, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η ενότητα και η πολυμορφία είναι 
οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πρόκειται επίσης για τις αρχές που έχουν διατυπώσει 
ρητά η Ένωση και τα κράτη μέλη της στις Συνθήκες, όπως μεταρρυθμίστηκαν από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2009, ιδίως αλλά όχι 
αποκλειστικά στα άρθρα σχετικά με τις αξίες της Ένωσης (άρθρο 2 της ΣΕΕ)· μεταξύ των 
στόχων της συγκαταλέγεται ακόμα η προορατική υποχρέωση της προώθησης των αξιών της 
Ένωσης (άρθρο 3 της ΣΕΕ), των αρχών της ισότητας όλων των κρατών μελών ενώπιον των 
Συνθηκών, του σεβασμού της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών, καθώς και της αρχής 
της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης (άρθρο 4 της 
ΣΕΕ), των αρμοδιοτήτων της Ένωσης (άρθρο 5 της ΣΕΕ), των διατάξεων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (άρθρο 6 της ΣΕΕ) και των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται 
σε περίπτωση ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών της Ένωσης 
(άρθρο 7 της ΣΕΕ).
Σε περιόδους βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ενδέχεται να υποκύψει κανείς 
στον πειρασμό να αγνοήσει θεσμικά ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα της διάκρισης 
των εξουσιών σε ένα κράτος μέλος. Εκτός από τις οικονομικές, δημοσιονομικές και 
κοινωνικές πολιτικές που είναι στρατηγικής σημασίας για την ευημερία των πολιτών, 
καθοριστικό ρόλο, αν και λιγότερο εμφανή εκ πρώτης όψεως, διαδραματίζουν επίσης η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των θεσμικών οργάνων. 
Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη μέλη εκπληρώνουν 
τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας. […] 
Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από 
τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων 
της Ένωσης.

Άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση
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Table 1
Laws requiring two-thirds majority and cardinal laws in the old Constitution and the Fundamental Law of Hungary ― based on subject 
matters covered1

Constitution2 Fundamental Law Notes
1. EU Treaties and their ratification: Article 2/A EU Treaties and their ratification: Article E(4)

"The authorisation for expressing consent to be 
bound by an international treaty referred to in 
paragraph (2) shall require the votes of two-thirds of 
all Members of Parliament."

Still requires a two-thirds supermajority (two-thirds 
of the component Members of Parliament)

2. Act on legislation: Article 7/A(4)
"(4) A majority of two-thirds of the votes of the 
Members of Parliament present shall be required for 
passing a law on legislation."

―

3. Detailed regulation concerning state of emergency The forms and detailed regulation of military service 
(Art. XXXI(3)), some of the institutional rules on the 
defence forces (Art. 45(5)), detailed rules to be 
applied under any special legal order (Art. 54(4)

in spite of different formulation the subject matter is 
unaltered

4. Remuneration of Members of Parliament; legal 
status of Members of Parliament

Public offices that cannot be held by Members of 
Parliament and other cases of conflict of interest 
(Art. 4(2)), remuneration and legal status of 
Members of Parliament (Art. 4(5))

The scope of the subject matter is unaltered

5. National referenda and people's initiatives ―
6. Remuneration, privileges and reimbursement the 

President of the Republic is entitled to
The detailed rules on the status of the President and 
his remuneration (Art. 12(5))

7. Structure and functioning of the Constitutional Court The detailed rules on the competencies, structure and 
functioning of the Constitutional Court

                                               
1 The source of the table: András Jakab, Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei [The come into being and practical consequences of the new Fundamental
Law], HVG-Orac, Budapest 2011, p. 173-176.
2 The English version of the previous Constitution can be found among others at:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190398
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8. Ombudsmen ―
9. The structure and the basic principles of the 

functioning of the State Audit Office
The detailed rules on the structure and the 
functioning of the State Audit Office (Art. 43(4))

10. In all matters in connection with European 
integration, the detailed rules governing the 
oversight powers of Parliament or its committees, 
the relationship between Parliament and the 
Government, and the Government’s obligation to 
disclose information

―

11. The law on the Police and on the use of special 
investigative means and techniques, and on the 
detailed regulations pertaining to issues of national 
security.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the police and the national security services, the 
rules of the use of covert operative means and 
methods as well as the rules relating to national 
security activities (Art. 46(6))

12. Law on local governments The rules relating to local government (Art. 31(3)
13. The structure and administration of the courts, the 

legal status and the remuneration of judges
The detailed rules of the organisation and 
administration of courts and the legal status and 
remuneration of judges (Art. 25(7))

14. Law on the Public Prosecution Service and on the 
legal status of Public Prosecutors.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the Prosecution Service, of the legal status of the 
Prosecutor General and of public prosecutors, as 
well as their remuneration (Art. 29(7))

15. The right to move freely ―
16. The right to choose one's place of residence ―
17. Protection of personal data and access to data of 

public interest
An independent authority set up by a cardinal Act 
shall supervise the enforcement of the right to the 
protection of personal data and of the right to access 
data of public interest (Art. VI(3))

Only the rules concerning the organisation of the 
authority requires law adopted by two-thirds 
majority. The rules concerning the basic right itself 
do not (narrower subject matter).

18. The law on the freedom of belief and religion The detailed rules relating to churches (Art. VII(3)) Only the organisational aspects are regulated 
(narrower subject-matter).

19. The law on the freedom of the press, the basic 
principles on media contents, and the law on the 
supervision of media services

The detailed rules relating to the freedom of the 
press and to the organ supervising media services, 
press products and the info-communications market

The organ supervising the info-communications 
market is included (broader subject-matter).

20. Right of assembly ―
21. Right to establish organizations ―
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22. The financial management and operation of political 
parties

The detailed rules for the operation and financial 
management of political parties (Art. VIII(4))

23. Right to asylum ―
24. Rights of national and ethnic minorities; election of 

representatives to their self-government
The detailed rules relating to the rights of 
nationalities living in Hungary, as well as those 
relating to the election of their local and national 
self-governments (Art. XXIX),
the participation in the work of Parliament of 
nationalities living in Hungary (Art. 2(2))

Broader subject-matter, it includes the participation 
of nationalities living in Hungary in the work of 
Parliament.

25. Citizenship Citizenship (Art. G(4)
26. Right to strike ―
27. Provisions for the election of Members of 

Parliament, Members of the European Parliament 
and members of representative bodies of local 
governments and mayors.

Election of members of Parliament (Art. 2(1)), local 
elections (Art. 35(1))

The election of the Members of European 
Parliament does not require two-thirds majority.
(narrower subject-matter).

28. The law on the Coat of Arms and National Flag of 
the Republic of Hungary and the use thereof

The detailed rules for the coat of arms and the flag, 
as well as the state decorations (Art. I)(4))

State decorations are also included: more extended 
subject-matter. (So far the rule has been the two-
thirds supermajority, i.e. the two-thirds of the 
component Members of Parliament; currently only 
the two-thirds of the members of Parliament present 
required.

29. ― The protection of families
(Art. L(3))

30. ― The provisions ensuring regular sittings of 
Parliament (Art. 5(8))
The inquiry activities of parliamentary committees 
and the obligation to appear before such committees 
(Art. 7(3))

31. ― Establishment of autonomous regulatory organs for 
the performance of certain tasks and the exercise of 
certain competences belonging to the executive 
branch (Art. 23(1))

(Not an independent subject matter.)

32. ― The requirements for preserving and protecting 
national assets, as well as for the responsible 
management thereof (Art. 38(1))
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The scope of the exclusive property and of the 
exclusive economic activities of the State, as well as 
the limitations and conditions of the alienation of 
national assets of outstanding importance for the 
national economy (Art. 38(2))

33. ― The basic rules for the sharing of public burdens and 
for the pension system (Art. 40)

34. ― The detailed rules of the organisation and operation 
of the National Bank of Hungary (Art. 41(5))

35. The rules relating to the organ supervising the 
financial intermediary system (Art. 42)

36. ― The detailed rules of the operation of the Budget 
Council (Art. 44(5))

Subject-matters in total
28

Subject-matters in total
26
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Table 2
Cardinal laws tabled or adopted since the adoption of the new Fundamental Law ― based on individual pieces of legislation1

N° of 
Documen

t

Title of the legal proposal 
handed in

N° of the act adopted Availability of acts adopted
(Hungarian version of the texts)

Notes

Proposals for Cardinal Acts, all provisions of which require a two-thirds majority

1. T/3109 On the State Audit Office Act LXVI of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hite
les/mk11069.pdf

Tabled by the Committee for Economic and IT Affairs 
on 09/05/2011;
Enacted: 24 June 2011

2. T/4424 On the Constitutional Court Act CLI of 2011 http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
MK11136.pdf

Tabled by the Committee for Constitutional Affairs on
3/10/2011;
Enacted: 21 November 2011

3. T/5006 On the election of Members 
of Parliament

Act CCIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf Tabled as an individual member's bill on 20/11/2011;
Enacted: 30 December 2011

4. T/5128 On the protection of 
families

Act CCXI of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/11546 Tabled as an individual member's bill on 2 December 
2011 by 4 individual MPs, all belonging to the 
Christian Democratic People's Party.
Enacted: 31 December 2011

5. T/5315 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act CCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf Tabled as an individual member's bill on 21 December 
2011 with proposal for urgency.
On 23 December 2011 the Speaker of the House Mr. 
László Kövér proposed to derogate from the Standing 
Orders by placing the votes on the amendments and 
the final vote on 30 December 2011.
Enacted: December 31, 2011.

6. T/5839 On the modification of the Act VII of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/12126 Tabled by the Committee for Human Rights on 10 

                                               
1 State of play on 28 October 2012. Source: homepage of the Hungarian Parliament (http://www.mkogy.hu/fotitkar/sarkalatos/benyujtott.htm).
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Act CCVI of 2011 on the 
freedom of belief and 
religion, and the status of  
churches

February 2012.
Enacted: February 29, 2012.

7. T/3507 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act C of 2011
repealed by the 
Constitutional Court 
Decision 164/2011 (XII.
20.)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/h
iteles/MK11085.pdf

Tabled as an individual member's bill by members 
belonging to the Christian Democratic People’s Party:
on June 14, 2011
Enacted: July 19, 2011
Note: the proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary session between June 16 and July 11, 
2011 received the eligible number of signatures.

Proposals for Cardinal Acts, specific provisions of which have to be adopted by simple majority

8. T/3478 On defence, the defence 
forces and the introduction 
of measures during special 
legal order

Act CXIII of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
9926

Tabled by the Government (Minister of Defence): June 
10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
June 10, 2011: Proposal for urgency (Adopted: June 14)

9. T/3497 On the legal status and 
remuneration of the 
President of the Republic

Act CX of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice): June 10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
Proposal for urgency: June 10
Urgency adopted: June 14
Proposal for amendment before final vote on July 7

10. T/4743 On the structure and 
administration of the courts

Act CLXI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4744
November 28: Proposals for amendment before final 
vote

11. T/4744 On the legal status and 
remuneration of the judges

Act CLXII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4743
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12. T/4745 On the Public Prosecution 
Service

Act CLXIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

13. T/4746 On the legal status and 
career of the Chief Public 
Prosecutor, public 
prosecutors and other 
employees of the public 
prosecution

Act CLXIV of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

14. T/4864 On local governments Act CLXXXIX of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11161.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 5, 2011
Enacted on December 28, 2011
Note: proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency: November 5
Urgency accepted: November 7
Proposal for amendment before final vote on 16 and 19 
December

15. T/4988 On the coat of arms and 
national flag as well as the 
state decorations of 
Hungary

Act CCII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by as an individual members' bill (4 members of 
Christian Democratic People's Party) on November 18, 
2011
Enacted on December 30, 2011
Note: Proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011 was adopted by eligible number of 
signatures
Proposal for amendment before final vote: December 27, 
2012

16. T/4995 On the remuneration of 
members of Parliament

Tabled as an individual members' bill on November 18, 
2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal.
Permission for withdrawal: May 7, 2012
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17. T/4997 On the rights of national 
minorities

Act CLXXIX of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
11286

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted: December 19, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19
Proposal for amendment before final vote on December 
19, 2011

18. T/5130 On the economic stability of 
Hungary

Act CXCIV of 2011 on the economic 
stability of Hungary

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on December 4, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote on 21, 22, 23 
December 2011

19. T/7669 On the modification of the 
Act CXCIV of 2011 on the 
economic stability of 
Hungary

Act CXLI of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/14466 Tabled by the Government (Minister of National 
Economy): June 15, 2012
Enacted: October 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: September 20, 
2012

20. T/5161 On the national assets Act CXCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by Government (Minister of National 
Development):
December 6, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote: 21, 22, 23 
December, 2011

21. T/5248 On the National Bank of 
Hungary

Act CCVIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by Government (Minister of National Economy):
December 13, 2011
Enacted: December 31, 2011
Way of debate: urgency
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Note:
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary
session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

22. T/6818 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 17, 2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal on June 
18, 2012

23. T/7742 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Act XCIX of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12091.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 21, 2012
Enacted: July 13, 2012
Way of debate: urgency

24. T/6464 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Tabled as an individual member's bill on March 22, 2012 
Submitter of the proposal withdrew the proposal on April 
18, 2012

25. T/6952 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Act XLVIII of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12061.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 27, 2012
Enacted on May 22, 2012

26. T/7417 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets and the 
relating acts

Act LXXXIV of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12079.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on June 3, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 and 
July 13, 2012
June 16: Proposal for amendment before final vote

27. T/6391 On the Parliament Act XXXVI of 2012 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK12
047.pdf

Tabled as an individual members' bill on March 14, 2012
Enacted on April 19, 2012
Proposal for amendment before final vote on April 13, 
15 2012
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Proposals for Acts, the specific provisions of which require the two-thirds majority of the Members of Parliament present1

28. T/3479 On the initiatives of referenda Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 10, 2012
State: general debate closed
waiting for detailed debate

29. T/3585 On the commissioner of 
fundamental rights 
(ombudsman)

Act CXI of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds: Art 47, 49

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency on June 17
June 20: urgency accepted
Proposals for amendments before final vote: July 7

30. T/3586 On the right to information and 
freedom of information

Act CXII of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds:
Subtitle 1, 2, 4, 5; Art. 28; 26 
Section  (1) (2)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011

31. T/3499 On disaster recovery and the 
modification of relating acts

Act CXXVIII of 2011
Provisions of two-thirds:
Art. 52-66; 71-72; 174 Section (1);
Art. 67-70; 71-72; Subtitle 20-24;
Art. 90; 97

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1113.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on June 10, 2011
Enacted on October 3, 2011
Way of debate: urgency (proposal for it: June 10;
Accepted: June 14)

32. T/4458 On the modification of the Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and Customs 
Administration and of relating 
acts

Act CXLI of 2011
Provisions of two-thirds: Art. 33;
34; 43 Section 13-15; Art. 48; 49;
54; 55-56; 62

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1128.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy affairs) on October 7, 2011
Enacted on November 3, 2011
Decision on derogation from the Standing Orders:
October 10

33. T/4656 On the modification of the 
Acts establishing the budget of 
Hungary for the year of 2012

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds:
Article 87 Section (1)

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

Tabled by Government (Minister of National 
Economy) on October 14, 2011
Enacted on December 9, 2011

                                               
1 These are proposals for acts which are not qualified as cardinal laws by the Fundamental Law based on their titles. Nevertheless, these proposals for acts include such 
modifications that are qualified by the Fundamental Law as cardinal laws.
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Way of debate: urgency (proposal on October 14, 
accepted October 17)
Proposal for amendment before final vote: 28 
November

34. T/4991 On the performance of 
obligations concerning Home 
Defence, the military 
administrative tasks attached to 
that; the record of the persons 
of military age, supplying of 
data in favour of ensuring the 
economic and financial 
services and data management
attached to the identification 
cards applied in the field of 
home defence

Act CLXXVII of 2011
Provisions of two-thirds: Article 17-
20

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11151.pdf

Tabled by Government (Minister of Defence) on 
November 18, 2011
Enacted on December 14, 2011

35. T/5001 On the modification of certain 
acts in connection with the 
Fundamental Law

Act CCI of 2011
Provisions of two-thirds:
Article 25 Section (1); Art 26; 27;
28; 29; 31; 32; 33 Section (1) (2);
34; 35; 36; 71 Section (1); 72; 73 
Section (2) Subtitle 161; Article 145 
Section (1), (3), (6); Article 146 a, b, 
i; Art. 147; Subtitle 132; 244 
Section (1); 263 Section (13),(14);
365 Section (1); 366; 371; 385 
Section (1)-(10); 389 Section (1)-
(7); 390-392; Subtitle 282, 290;
Article 414; 415 a)-k); 416; 417 
Subtitle 296; Article 432; 433 
Section (2); 434

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on December 30, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between 
December 16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19; accepted:
November 21)

36. T/5003 On transitional, modified and 
repealed provisions  
concerning the act on officials 
in the public service and the 
relating acts

Act V of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 21 Section (1) (4); 22; 32 
Section (1); 33 Section (1); 35 
Section (1) and (4); 39; 59 Section 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2022.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on: February 27, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
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(4) 16 and December 23, 2011
37. T/5004 On the modification of certain 

acts in the field of law 
enforcement and relating acts

Act CCVII of 2011
Provisions of two-thirds;
Article 1-3; 5-13; 16; 18 Section (1) 
Paragr. 2-6, 8-16 and 19-20; Article 
18 Section (2); 19-21; 24-28; 30 
Section (1) Paragr. 2-9 and 11-16;
Art. 30 Section (2) a, c-d, f, Art. 31 
Section (1) (2)

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 20, 2011
Enacted on December 31, 2011
Way of debate: urgency (proposal on November 20, 
accepted: November 21)
Proposal for amendment before final vote on 29, 30 
December

38. T/6390 On the modification of Act II 
of 2012 on petty offences, 
procedures and the system of 
petty offences' register, and the 
corresponding acts and the 
modification of certain legal 
provisions of disaster recovery

Act XXXI of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 7; 37 Point 15; Art. 23 
Section (1)-(4)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2044.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on March 14, 2012
Enacted on April 13, 2012
April 6: proposal for amendment before final vote

39. T/6590 On the modification of the act 
on the establishment of the 
administrative districts and the 
attached acts

Act XCIII of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 13; 23; 25; 40; 80; 83

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 30, 2012
Enacted on July 5, 2012
May 24, June 3, 22: proposals for amendment before 
final vote

40. T/7022 On the modification of the acts 
concerning the media services 
and the press products

Act LXVI of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 4 and 5

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2073.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 10, 2012
Enacted on: June 18, 2012
Proposal for amendment before final vote: May 22

41. T/7035 On the simplification of certain 
procedures concerning family 
law and company law

Act LXXXV of 2012
Provisions of two-thirds:
Art. 38 and 39

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12079.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 11, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012
Proposal for amendment before final vote: June 15

42. T/7415 On the transitional provisions 
and the modification 
concerning Act I of 2012 on 
the Labour Code

Act LXXXVI of 2012
Provisions of two-thirds:
Art. 73; 75; 78; 79 Section (1)-(12).
(15)-(16), (17) a,c, Section (18) 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2080.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 1, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 



PE508.190v01-00 26/28 DT\932303EL.doc

EL

(19); Art. 80 Section (5)-(13), (19), 
(20), (22) a,d, (23)

agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012

43. T/7676 On the modification of the acts 
concerning the field of justice
affairs and public 
administration

Act CXVII of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 81; 82; 84-87; 121; 122

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 15, 2012
Enacted on July 23, 2012
Way of debate: Urgency (proposal: June 15, accepted:
June 18)
Proposal for amendment before final vote: July 6

44. T/7677 On the modification of the acts 
establishing the annual central 
budget of Hungary for the year 
2013

Act CXCVI of 2012
Provision of two-thirds:
Article 18

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 15, 2012
Enacted on December 15, 2012
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012

45. T/7772 On the modification of acts 
concerning the activities of 
persons with tasks of law 
enforcement and certain acts in 
order to step up against pupils' 
absence from schools

Act CXX of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 28

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by Government (Minister of Home Affairs) on 
June 22, 2012
Enacted on July 23, 2012
Note:
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012
Proposal for amendment before final vote: July 10

46. T/8099 On the modification of certain 
acts of financial topic

Act CLI of 2012
Provisions of two-thirds majority:
Article 88, 90, 93, 108-109, 114

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on July 26, 2012
Enacted on October 25, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 5, 
2012

47. T/8289 On the modification of acts in 
connection with the age limit 
in certain judicial professions

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on September 7, 2012
State: withdrawn
Waiting for permission of withdrawal

48. T/8483 On the postal services Act CLIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 62

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on September 21, 2012
Enacted on November 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 27

49. T/8572 On the modification of the acts Act CLXXXI of 2012 http://kozlony.magyarorszag. Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
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on the exchange of information 
within the framework of the 
second generation of the 
Schengen Information System 
and in connection with law 
enforcement and the Program 
"Magyari" of Simplification

Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 48 (1)-(4); (7)-(8); (10) Point 
a-d;
Article 49 (2) and (4)
Article 66 (1)-(2); (4)-(5)

hu/pdf/15106 on September 27, 2012
Enacted: November 30, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 31, 
2012

50. T/8571 On the modification of the Act 
II of 2004 on motion pictures

Act CXCIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 28 Section (1) Point 35-36;
Article 29 Section (1) Point 7

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 14, 2012
Enacted on December 15, 2012

51. T/8887 On the modification of the acts 
on the transmitting of certain 
properties to  the local 
government of the capital city 
and concerning the local 
governments

Act CXC of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 1; 3; 6; 8

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on October 27, 2012
Enacted on December 7, 2012

52. T/8889 On the modification of the acts 
on the transmitting of the 
special social institutions and 
of child protection by the State 
and modification of other acts

Act CXCII of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 78-79

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 28, 2012
Enacted on December 7, 2012
Way of debate: urgency (proposal on October 28, 
accepted on October 29)
Note: closure of general debate (in favour of submitting 
the proposals for amendment) is November 7, end of 
day of session

53. T/8405 On the electoral procedure Tabled as an individual members' bill on September 18, 
2012
November 5: derogation from the Standing Orders

Adoption: 26 November 2012.
Decision 1/2013 of the Constitutional Court declared 
the following provisions unconstitutional: §§ 82(2), 
88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).
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Additional acts1 with certain provisions the adoption of which require two-thirds majority:

+1 T/6319 On the modification of Act 
CXII of 2011 on the right to 
information and freedom of 
information

Act XXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 1-6

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 9, 2012
Enacted on April 6, 2012

+2 T/8737 On the modification of Act XL 
of 2008 on natural gas supply 
and Act CXCVI of 2011 on 
national assets

Act CCXVIII of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 5-9

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

Tabled by individual members' bill on October 12, 2012 
Enacted on December 27, 2012

+3 T/8967 On the modification of Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and 
Administration

Act CLXXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority: Article 32 (16)

magyarkozlony.hu/pdf/15026 Tabled by Government (Minister for National Economy) 
on Oct 30, 2012
Enacted on Nov, 27 ,2012

                                               
1 These acts additional to Table 2 are not listed in the Table of cardinal laws on the website of the Hungarian Parliament.


