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I. Introduzzjoni
Dan id-dokument ta’ ħidma jagħti ħarsa ġenerali lejn il-Liġi Fundamentali tal-Ungerija 
adottata fit-18 ta’ April 2011 u li daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2012. Uħud mid-
dispożizzjonijiet tagħha huma kkunsidrati fl-isfond tal-valuri fundamentali li huma kondiviżi 
mill-Istati Membri tal-UE u tal-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll fl-isfond tal-prinċipji legali 
stabbiliti fit-Trattati tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-
Karta), il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB), u l-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea (QĠUE). Tqiesu l-opinjoni tal-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija li ġiet 
adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja fis-17 ta’ Ġunju 20111 u l-pożizzjoni tal-gvern tal-
Ungerija li ġiet trażmessa fiha fis-6 ta’ Lulju 20112.

II. Valuri komuni Ewropej
Il-valuri komuni Ewropej jistgħu jiġu ddefiniti bħala fehim kondiviż tad-demokrazija, il-
prinċipji legali fundamentali, bħall-istat tad-dritt, u d-drittijiet fundamentali li fuqhom huwa 
msejjes il-proċess ta’ integrazzjoni Ewropew.  Il-ftehimiet internazzjonali, it-Trattati tal-UE, 
kif ukoll il-ġurisprudenza tal-QEDB u l-QĠUE jipprovdu elementi ewlenin minn dan il-fehim 
komuni. 
Minkejja li l-ewwel Trattati ma kinux jinkludu dispożizzjoni espliċita dwar id-drittijiet 
fundamentali, il-QĠUE fi stadju bikri permezz tal-ġurisprudenza kkonfermat l-eżistenza ta’ korp 
ta’ prinċipji u valuri ġenerali li jiffurmaw parti integrali mill-ordni legali komuni. Fil-bidu tas-
snin sebgħin, il-QĠUE ddeċidiet li d-drittijiet fundamentali huma parti integrali mill-prinċipji 
ġenerali tal-liġi li jiġi żgurat il-ħarsien tagħhom mill-Qorti. Hija bbażat l-eżistenza tagħhom 
fuq tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni tal-Istati Membri (Internationale 
Handelsgesellschaft3) u trattati internazzjonali li l-Istati Membri kollha kollaboraw fihom jew 
huma firmatarji tagħhom (Nold4), inkluż il-KEDB. Konsegwentement, il-prinċipji ġenerali 
tal-UE ma jirrappreżentawx biss impenji politiċi iżda jikkostitwixxu parametri legali biex jiġi 
vvalutat l-ordni legali tal-UE u l-ordnijiet legali nazzjonali.

Matul is-sebgħinijiet u tmeninijiet, ir-referenza għall-prinċipji fundamentali tad-demokrazija, 
l-istat tad-dritt u r-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem ma ġewx invokati biss fil-ġurisprudenza 
iżda anki mill-istituzzjonijiet. Fid-Dikjarazzjoni tiegħu ta’ Kopenħagen dwar id-demokrazija, il-
Kunsill Ewropew iddikjara li r-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija huma 
“elementi essenzjali tas-sħubija tal-Komunijtajiet Ewropej”5. Sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Maastricht, il-prinċipji legali komuni ta’ “libertà, demokrazija, rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem 
u libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt” ġew integrati fit-Trattati6. L-adozzjoni tal-Karta fl-
2010 ikkontribwixxiet ulterjorment għall-viżibbiltà tal-valuri komuni Ewropej. It-Trattat ta’ 
Lisbona ta lill-Karta, l-istess valur legali bħat-Trattati (Artikolu 6(1) tat-TUE).
Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, l-Artikolu 2 tat-TUE li jintegra l-kriterji ta’ 
Kopenħagen jipproklama li “l-Unjoni hija msejsa fuq il-valuri tar-rispett lejn id-dinjità tal-

                                               
1 Opinjoni Nru 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 (Każ Nru 11/70 [1970] ECR 1161)
4 (Każ Nru 4/73 [1974] ECR 491)
5 Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew dwar id-demokrazija, Kopenħagen, 8 ta’ April 1978, Bull. Nru KE 3, 1978.
6 Dak li kien l-Artikolu F tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea.
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bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi”. Dan ikompli 
jgħid li “dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri”. L-Artikolu 6(3) tat-TUE 
jikkonsolida wkoll il-ġurisprudenza msemmija hawn fuq billi jistipula li d-“Drittijiet 
fundamentali, kif iggarantiti mill-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u kif dawn joħorġu mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali 
komuni għall-Istati Membri, għandhom jikkostitwixxu prinċipji ġenerali mil-liġi tal-Unjoni”. 
Ir-rispett lejn dan is-sett ta’ valuri fundamentali li jiffurmaw l-istandards legali japplika kemm 
għas-sitwazzjonijiet transkonfinali kif ukoll dawk purament interni, li jfisser li dan japplika 
għal kull eżerċizzju ta’ awtorità pubblika fl-ispazju legali tal-UE.1 Il-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali bażiċi tapplika irrispettivament mil-limitazzjoni tal-Artikolu 51(1) tal-Karta tal-
UE fir-rigward tas-sitwazzjonijiet fejn tkun qed tiġi applikata l-liġi tal-Unjoni.2 Dan ir-
raġunament qed jiġi kkonfermat mill-QĠUE billi tirreferi għal “tgawdija effettiva tas-
sustanza tad-drittijiet marbuta mal-istatus taċ-ċittadin tal-UE” anki f’sitwazzjoni purament 
interna.3 Dan jikkonferma wkoll il-kunċett tal-hekk imsejħa “civis europaeus sum” li ġie 
mistqarr għoxrin sena ilu mill-Avukat Ġenerali Jacobs fil-każ Konstantinidis.4

Dawn il-valuri komuni jimxu id f’id mal-impenn tal-Unjoni favur id-diversità, li jsarraf fl-
obbligu għall-Unjoni li tirrispetta “l-ugwaljanza tal-Istati Membri qabel it-trattati kif ukoll l-
identitajiet nazzjonali tagħhom” kif iddikjarat fl-Artikolu 4(2) tat-TUE.  Fil-qafas tat-Trattati, 
ir-rispett lejn l-“identitajiet nazzjonali” u lejn is-“sistemi u t-tradizzjonijiet legali differenti 
tal-Istati Membri”5 huma intrinsikament assoċjati mal-prinċipji ta’ ‘‘koperazzjoni sinċiera”6

“għarfien reċiproku”7 u għaldaqstant ta’ “fiduċja reċiproka”. Dan ifisser li għandu jiġi 
stabbilit ekwilibriju xieraq bejn ir-rispett lejn l-identitajiet nazzjonali u l-implikazzjonijiet 
marbuta ma’ li tkun Stat Membru tal-UE, inkluż ir-rispett lejn il-valuri fundamentali komuni 
stabbiliti fit-Trattati, il-Karta, il-KEDB, u fil-ġurisprudenza rilevanti tal-QĠUE u l-QEDB. 
Dan il-fehim jippreżenta kundizzjoni indispensabbli għall-iżgurar ta’ għarfien reċiproku u 
kooperazzjoni transkonfinali effettiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali mibnija fuq fiduċja 
reċiproka dwar ir-rispett lejn l-istess sett ta’ valuri fundamentali, biex b’hekk jinħoloq spazju 
Ewropew tal-ġustizzja effettiv u li jiffunzjona. L-eżistenza u l-importanza kbira tal-valuri 
komuni Ewropej huwa kkonfermat ulterjorment mill-proċedura speċjali li tipprovdi għall-
monitoraġġ politiku tar-rispett lejn dawn il-valuri fundamentali, stabbiliti fl-Artikolu 7 tat-
TUE.

Għaldaqstant, Stat Membru tal-UE meta jabbozza l-kostituzzjoni nazzjonali tiegħu huwa 
marbut minn diversi saffi ta’ standards: (1) standards internazzjonali li jirriżultaw milli tkun 
membru tal-komunità internazzjonali (dispożizzjonijiet tal-Karta tal-NU); (2) standards milli 
tkun membru tal-Kunsill tal-Ewropa (li tikkonforma mar-rekwiżiti tal-KEDB, u speċjalment 
fir-rigward tal-projbizzjoni tal-piena tal-mewt skont il-Protokolli 6 u 13 għall-KEDB); (3) 
standards milli tkun Stat Membru tal-UE li jirrispettaw il-Karta tal-UE fl-applikazzjoni tal-liġi 
                                               
1 Ara wkoll A. von Bogdandy u oħrajn, Reverse solange - Protecting the essence of fundamental rights against 
EU Member States, Common Market Law Review 49, 2012, pp. 489-519.
2 Fejn il-QĠUE tinterpreta l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE f’sens wiesa’ – ara, pereżempju, il-każ C-260/89, ERT.
3 F’dan ir-rigward ara l-każ C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Każ C-168/91.
5 Ara l-Artikolu 67 tat-TFUE.
6 Artikolu 4(3) tat-TUE.
7 L-Artikoli 81 u 82 tat-TFUE.
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tal-UE u b’mod ġenerali r-rispett lejn is-sett ta’ valuri fundamentali kif espressi fl-Artikolu 2 
tat-TUE fl-applikazzjoni tal-awtorità legali, irrispettivament mill-eżistenza ta’ sitwazzjoni 
transkonfinali jew l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE.

III. Livell ta’ regolazzjoni tal-prinċipji fundamentali u kuntesti istituzzjonali
Kostituzzjoni ġdida li tirrappreżenta l-Liġi Fundamentali tal-Ungerija daħlet fis-seħħ fl-
1 ta’ Jannar 2012. L-abbozz tal-Liġi Fundamentali tħejjiet mir-rappreżentati eletti tal-
FIDESZ/KDNP u ġiet introdotta quddiem il-Parlament Ungeriż fl-14 ta’ Marzu 2011. Il-
Parlament Ewropew adottatu xahar wara, jiġifieri fit-18 ta’ April 2011. Kif indikat mill-
Kummissjoni ta’ Venezja,1 l-abbozzar, id-deliberazzjoni u l-adozzjoni tal-kostituzzjoni l-
ġdida ġew affettwati minn oqfsa ta’ żmien stretti u possibbiltajiet ristretti għal djalogu effettiv 
bejn il-forzi politiċi kollha u s-soċjetà ċivili. Meta wieħed iqis li l-kostituzzjoni tipprovdi għal 
ordni legali u istituzzjonali ta’ soċjetà aċċettat b’mod komuni, il-proċess ta’ tħejjija u l-
adozzjoni tal-Liġi Fundamentali fl-Ungerija qajmu tħassib dwar in-nuqqas ta’ trasparenza, 
ftuħ u inklussività.2

Barra minn hekk, il-Kostituzzjoni l-ġdida tistabbilixxi qafas ġenerali għas-setturi ewlenin bl-
użu ta’ lingwaġġ wiesa’ u jħalli l-biċċa l-kbira tal-kwistjonijiet importanti f’idejn il-liġijiet 
kardinali. F’dan ir-rigward, il-Kostituzzjoni Ungeriża tagħmel aktar minn 50 referenza għal 
liġijiet kardinali li jirregolaw kwistjonijiet soċjetali u kuntesti istituzzjonali importanti bħall-
ġudikatura (Artikolu 25(7)), il-politika dwar il-familja (Artikolu L), id-drittijiet taċ-
ċittadinanzi (Artikolu XXIX §3), l-għażla tal-ministeri u organi ta’ amministrazzjoni pubblika 
oħrajn (Artikolu 17 §4) eċċ. Il-liġijiet kardinali jeħtieġu l-appoġġ ta’ maġġoranza kkwalifikata 
ta’ żewġ terzi tal-membri tal-parlament għall-adozzjoni u l-emenda. 

L-użu ta’ liġijiet kardinali biex jirregolaw il-prinċipji fundamentali jqajjem kwistjonijiet legali 
għal żewġ raġunijiet ewlenin. L-ewwelnett, fl-assenza ta’ kliem ċar fil-Kostituzzjoni, dawn il-
liġijiet għandhom jiġu abbozzati b’attenzjoni kbira sabiex jitħarsu l-garanziji fundamentali 
(eż. l-indipendenza tal-ġudikatura). It-tieninett, l-użu estiż tal-liġijiet kardinali jista’ jillimita l-
impatt li jista’ jkollu leġiżlatur ġdid wara elezzjoni3.  F’dan ir-rigward l-Artikolu 3 tal-
Protokoll 1 għall-KEDB jiċċara li l-elezzjonijiet għandhom jiggarantixxu l-“espressjoni tal-
opinjoni tan-nies fl-għażla tal-leġiżlatur”. Minn dan isegwi li l-parlamenti għandhom ikunu 
kapaċi li jirrispondu b’mod flessibbli għal sfidi soċjetali ġodda. Għaldaqstant, il-Kummissjoni 
ta’ Venezja rrakkomandat ir-restrizzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ liġijiet kardinali għal 
oqsma fejn hemm ġustifikazzjonijiet b’saħħithom għall-ħtieġa ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi.4

IV. Drittijiet u libertajiet fundamentali
Il-Kapitolu dwar il-“Libertà u r-Responsabbiltà” (Artikoli I-XXXI) tal-Liġi Fundamentali 
jirregola d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali. L-ewwel sentenza tal-Artikolu I §3 tgħid: “(3)
                                               
1 CDL-AD(2011)001, Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja dwar tliet kwistjonijiet legali li joħorġu fil-proċess 
ta’ abbozzar tal-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija, 28 ta’ Marzu 2011, paragrafi 16-19.
2 F’dan ir-rigward ara l-punt CDL-AD(2011)016, l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja dwar il-Kostituzzjoni 
l-ġdida tal-Ungerija, 20 ta’ Ġunju 2011, para.11.
3 Ara l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, para. 24. 
4  Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, para. 27. Ara wkoll CDL (2011)058, Pożizzjoni tal-Gvern tal-Ungerija 
dwar l-opinjoni tal-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija, p. 2: “Filwaqt li huwa veru li l-Kostituzzjoni l-ġdida fiha 
50 referenza għal liġijiet kardinali, in-numru reali ta’ suġġetti regolati minn liġijiet kardinali (adottati minn 
maġġoranza ta’ żewġ terzi) tnaqqas minn 28 għal 26 suġġett fil-Kostituzzjoni l-ġdida. Bħala konsegwenza, il-
kamp ta’ applikazzjoni tal-liġijiet kardinali ġie ristrett.”
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Ir-regoli għad-drittijiet fundamentali u l-obbligi għandhom jiġu stabbiliti minn Atti speċjali”.
Mhuma pprovuti l-ebda linji gwida fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-kontenut ta’ 
dawn l-atti speċjali. L-ambigwità tad-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni fuq numru ta’ 
drittijiet fundamentali u r-referenza għal atti speċjali tqajjem mistoqsijiet fir-rigward tal-livell 
ta’ ħarsien tad-drittijiet fundamentali, kif ukoll il-konformità ma’ strumenti internazzjonali 
tad-drittijiet tal-bniedem.

Pereżempju, dawn ir-rimarki japplikaw għad-dispożizzjoni kostituzzjonali dwar il-libertà tal-
istampa1li mhijiex formulata bħala dritt tal-individwu, iżda bħala obbligu tal-istat.2 Barra 
minn hekk, ir-regolamentazzjoni ta’ regoli ddettaljati għal-libertà tal-istampa u s-superviżjoni 
tagħha titħalla b’mod espliċitu f’idejn att kardinali mingħajr l-ebda linji gwida dwar l-
iskopijiet, il-kontenut u l-limiti ta’ din il-liġi3. Il-Kummissjoni ta’ Venezja rrakkomandat 
kjarifika li l-garanziji kostituzzjonali jinkludu drittijiet individwali4.

Hemm ukoll tħassib dwar il-livell ta’ protezzjoni għall-minoranzi nazzjonali u etniċi stabbilit 
fl-Artikolu XXIX tal-Kostituzzjoni, li ma jagħmilx referenza għal obbligu espliċitu fuq il-
parti tal-istat5, dwar sentenza ta’ għomor il-ħabs mingħajr libertà kundizzjonata f’każijiet ta’ 
reati volontarji u vjolenti6 (Artikolu IV) u dwar in-nuqqas li tissemma b’mod espliċitu fil-

                                               
1 Ara l-Artikolu 10 tal-KEDB u l-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. 
2 Artikolu IX tal-Liġi Fundamentali. “(1) Kull persuna għandha d-dritt li tesprimi l-opinjoni tagħha. (2) L-
Ungerija għandha tirrikonoxxi u tiddefendi l-libertà u d-diversità tal-istampa, u għandha tiżgura l-kundizzjonijiet 
għat-tixrid ħieles ta’ informazzjoni meħtieġ għall-formazzjoni ta’ opinjoni pubblika demokratika. (3) Ir-regoli 
ddettaljati għal-libertà tal-istampa u l-korp li jissorvelja s-servizzi tal-midja, il-prodotti tal-istampa u s-suq tal-
infokomunikazzjonijiet għandhom jiġu rregolati minn Att kardinali.”
3  Ara l-Pożizzjoni tal-Gvern tal-Ungerija, p. 6: “Il-Kostituzzjoni – fl-Artikolu IX tagħha – tiddikjara li kull 
persuna għandha d-dritt li tesprimi l-opinjoni tagħha. Din il-formulazzjoni tal-libertà tal-espressjoni hija 
konformi b’mod sħiħ mal-Artikolu rilevanti tal-KEDB (Artikolu X). Fl-istess ħin, l-Artikolu IX jagħmel obbligu 
għall-Istat biex jirrikonoxxi u jiddefendi l-libertà u d-diversità tal-istampa, u biex jiżgura l-kundizzjonijiet għat-
tixrid ħieles ta’ informazzjoni meħtieġa għall-formazzjoni ta’ opinjoni pubblika demokratika ...M’hemm l-ebda 
formulazzjoni espliċita tad-dritt ta’ individwu għal-libertà tal-istampa fil-KEDB jew – dan id-dritt għandu jiġi 
mfassal mid-dritt individwali għal-libertà tal-espressjoni.”
4 Ara l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, para 74.
5 Ara l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, para. 82. Ara wkoll il-Pożizzjoni tal-Gvern tal-Ungerija, p. 7: “L-
Artikolu XXIX, meta jinqara flimkien mad-dispożizzjonijiet preambulari rilevanti, jinkludi impenn wiesa’ tal-
Istat għall-ħarsien taċ-ċittadini tiegħu. Il-Preambolu jiddikjara li ċ-ċittadinanzi li jgħixu magħna jagħmlu parti 
mill-komunità politika Ungeriżia u huma partijiet kostitwenti tal-Istat u li l-membri tal-nazzjon Ungeriż jintrabtu 
li jħarsu u jissalvagwardjaw l-lingwi u l-kulturi taċ-ċittadinanzi li jgħixu fl-Ungerija... Id-definizzjoni tar-regoli 
ddettaljati għad-drittijiet taċ-ċittadinanzi li jgħixu fl-Ungerija u r-regoli għall-elezzjonijiet tal-gvernijiet lokali u 
nazzjonali awtonomi hija ddelegata lil Att kardinali.” Ara wkoll l-opinjoni 671/2012 tal-Kummissjoni ta’ 
Venezja dwar l-Att dwar id-drittijiet taċ-ċittadinanzi, para. 13-20.
6 Skont l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, para. 69: “Artikolu IV tal-Kostituzzjoni l-ġdida Ungeriża 
jonqos milli jikkonforma mal-istandards Ewropej tad-drittijiet tal-bniedem jekk dan ikun mifhum li jeskludi l-
possibbiltà li jnaqqas, de facto u de jure, sentenza ta’ għomor il-ħabs.” Ara l-Pożizzjoni tal-Gvern tal-Ungerija, 
p. 6: “Fir-rigward tas-sentenza ta’ għomor il-ħabs mingħajr libertà kundizzjonata, din kienet ġiet introdotta fil-
Kostituzzjoni fuq ix-xewqa ċara tal-elettorat Ungeriż, kif espress waqt il-konsultazzjoni nazzjonali dwar il-
Kostituzzjoni l-ġdida. Il-Kostituzzjoni sempliċiment tinkludi restrizzjoni stretta tal-użu tagħha: piena gravi bħal 
din tista’ tiġi imposta biss għal min jikkommetti reati volontarji u vjolenti. Il-President jista’ jagħti maħfra lil 
kwalunkwe persuna kkundannata.” Għalkemm l-impożizzjoni ta’ sentenza ta’ għomor il-ħabs fuq 
adult li wettaq reat fiha innifisha mhijiex ipprojbita mill-Artikolu 3 jew inkompatibbli 
miegħu, il-QEDB iddeċidiet ukoll li l-impożizzjoni ta’ sentenza irriduċibbli ta’ għomor il-
ħabs fuq adult tista’ tqajjem kwistjoni skont l-Artikolu 3(ara, fost l-oħrajn, Nivette v. Franza, 
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Kostituzzjoni l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt1. Il-projbizzjoni tal-piena tal-mewt hija 
espliċitament stabbilita kemm fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE kif ukoll fil-
Protokolli 6 u 13 tal-KEDB.
Kif enfasizzat mill-Kummissjoni ta’ Venezja, il-“kostituzzjonijiet jinkludu dispożizzjonijiet li 
jirregolaw kwistjonijiet tal-akbar importanza għat-tħaddim tal-istat u l-ħarsien tad-drittijiet 
fundamentali individwali. Għaldaqstant huwa essenzjali li l-garanziji relatati l-aktar 
importanti jiġu speċifikati fit-test tal-Kostituzzjoni, u ma jitħallewx għal regoli ta’ livell aktar 
baxx”2. F’dan ir-rigward, huwa kruċjali li l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
kostituzzjonali dwar id-drittijiet u l-libertajiet fundmentali ssir f’konformità mal-istandards 
Ewropej vinkolanti, b’mod partikolari l-KEDB u l-Karta u l-ġurisprudenza relatata. 

V. Separazzjoni tal-poteri
Qafas istituzzjonali demokratiku bbażat fuq il-prinċipju ta’ separazzjoni tal-poteri u fuq il-
verifiki u l-bilanċi huwa kundizzjoni essenzjali għall-iżgurar tal-kunfidenza reċiproka fi ħdan 
l-UE u biex jiġi applikat għall-għarfien reċiproku bħala l-prinċipju ewlieni ta’ kooperazzjoni 
ġudizzjarja fil-kwistjonijiet ċivili u kriminali (Artikoli 81 u 82 tat-TFUE). Id-dispożizzjonijiet 
tal-Kostituzzjoni Ungeriża, li jillimitaw il-poteri tal-parlament u tal-Qorti kostituzzjonali 
f’ċerti oqsma, huma għaldaqstant sorsi ta’ tħassib hekk kif jistgħu jaffettaw b’mod negattiv il-
kunfidenza reċiproka. 

Ġiet introdotta limitazzjoni tal-poteri parlamentari fil-qasam tal-kwistjonijiet baġitarji peress 
li l-Kunsill tal-Baġit mhux parlamentari li għadu kif jiġi stabbilit jidher li għandu poter ta’ 
“veto” fuq il-baġit tal-Istat.3 Ġeneralment, l-adozzjoni tal-baġit hija l-kompetenza ewlenija u 
l-privileġġ esklussiv tal-parlament u tippermetti l-implimentazzjoni tal-program politiku. Kif 
imfakkar mill-Kummissjoni ta’ Venezja li deċiżjoni tkun dipendenti fuq awtorità oħra 
b’leġittimità demokratika limitata jista’ jħalli impatt negattiv fuq il-leġittimità demokratika 
tad-deċiżjonijiet baġitarji.4 Skont l-Artikolu 23, tal-Liġi Fudamentali l-parlament jista’ 
jwaqqaf korpi regolatorji awtonomi biex iwettqu u jeżerċitaw responsabbiltajiet u kompetenzi 
partikolari tal-fergħa eżekuttiva permezz ta’ liġi kardinali, fejn dan jista’ jwassal għal 
restrizzjoni tal-poter tal-parlament, kif indikat mill-Kummissjoni ta’ Venezja 5.

                                                                                                                                                  
Nru. 44190/98, KEDB 2001-VII, Stanford v. ir-Renju Unit, Nru 73299/01, 12 ta’ Diċembru 2002; 
u Kafkaris v. Ċipru, Nru 21906/04, 12 ta’ Frar 2008).

1 Minkejja li l-Ungerija rratifikat kemm il-Protokoll 6 u l-Protokoll 13 għall-KEDB. Ara l-Opinjoni tal-
Kummissjoni ta’ Venezja, 20, para. 68. Ara wkoll il-Pożizzjoni tal-Gvern tal-Ungerija, p. 6: "Minkejja li l-
Kostituzzjoni tħalli barra referenza speċifika għall-abolizzjoni tal-piena tal-mewt, diġà fl-1990, il-Qorti 
Kostituzzjonali ddikjarat... din il-forma ta’ piena bħala mhux kostituzzjonali... M'hemm ebda rekwiżit legali biex 
tkun espliċitament iddikjarata l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt fil-Kostituzzjoni, peress li m'hemm ebda mod 
kostituzzjonali biex tkun introdotta l-piena tal-mewt fis-sistema legali Ungeriża.” Fir-rigward tal-importanza tal-
abolizzjoni tal-piena tal-mewt ara wkoll ir-Rakkomandazzjoni 1760 u r-Riżoluzzjoni 1560 tal-Assemblea 
Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa tal-2006, fejn indikazzjoni nazzjonali ċara dwar l-abolizzjoni tal-piena tal-
mewt tifforma parti importanti tal-ġlieda kontra l-użu tagħha.
2 Ara l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, para. 148.
3 Artikolu 44(3) tal-Liġi fundamentali: “L-adozzjoni tal-Att dwar il-Baġit tal-Istat għandha tkun suġġett għall-
kunsens minn qabel tal-Kunsill tal-Baġit sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 36(4)-(5).”
4 Ara l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, para. 129.
5 Ara l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, para. 90. Ara wkoll il-Pożizzjoni tal-Gvern tal-Ungerija, p. 8: 
“Dawn il-korpi awtonomi jeħtieġ li fuq bażi annwali jirrappurtaw lill-Parlament u għaldaqstant, l-attività 
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Fl-istess ħin, il-Kummissjoni ta’ Venezja indikat diversi problemi biż-żewġ liġijiet kardinali 
fuq il-ġudikatura1 fir-rigward tar-rwol estensiv tal-Kap tal-amministrazzjoni ġudizzjarja 
(President tal-NJO) u r-relazzjoni tiegħu mal-Kunsill Ġudizzjarju nazzjonali, kif ukoll fir-
rigward tal-perjodi ta’ prova u t-trasferiment tal-imħallfin u l-ħatra ta’ każijiet.2 Dawn il-
problemi kienu relatati b’mod dirett mal-kwistjoni importanti tal-indipendenza u l-
imparzjalità tal-ġudikatura. Ġew introdotti bosta bidliet mill-parlament Ungeriż li jirrimedjaw 
għall-kwistjonijiet imqajma, għalkemm xorta jidher li l-perjodu ta’ prova jista’ jdum sa 6 
snin.3 Fl-istess ħin, il-Kummissjoni ta’ Venezja esprimiet tħassib dwar poteri ta’ 
prosekuzzjoni estensivi żżejjed, bħall-obbligu fuq entitajiet tan-negozju li jipprovdu 
dokumenti meta mitluba minn prosekutur, biex jidħlu f’postijiet privati, rwol superviżorju 
estensiv fil-proċeduri amministrattivi, in-nuqqas ta’ eżistenza ta’ kunsill tal-prosekuzzjoni, 
eċċ.4

Fir-rigward tal-qorti kostituzzjonali, l-Artikolu 37(4) tal-Kostituzzjoni l-ġdida jillimita l-poter 
ta’ reviżjoni tal-kostituzzjonalità tal-Atti dwar il-Baġit tal-Istat u l-implimentazzjoni tiegħu 
għall-oqsma elenkati b’mod espliċitu (“ksur tad-dritt għall-ħajja u d-dinjità tal-bniedem, id-
dritt għall-ħarsien tad-dejta personali, il-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, u mad-
drittijiet relatati maċ-ċittadinanza Ungeriża[...]”) u b’hekk iħalli mingħajr sanzjoni ksur ta’ 
drittijiet fundamentali oħra. Kif irrakkomandat ħafna mill-Kummissjoni ta’ Venezja, il-Qorti 
għandu jkollu d-dritt li jevalwa l-konformità tal-liġijiet kollha mad-drittijiet tal-bniedem 
iggarantiti fil-livell kostituzzjonali, partikolarment id-dritt li ma ssirx diskriminazzjoni 
kontrihom (Artikolu 14 tal-KEDB; Artikolu 21 tal-Karta) u d-dritt li ma jiġux indebitament 
ipprivati mill-possedimenti tagħhom (Artikolu 1 tal-Protokoll 1 tal-KEDB; Artikolu 17 tal-
Karta).5 Il-Kostituzzjoni tobbliga wkoll lill-Qorti kostituzzjonali tirrispetta l-“prinċipju ta’ 
ġestjoni tal-baġit ibbilanċjata, trasparenti u sostenibbli”.6 Dan jidher li jagħti prijorità lill-
ġestjoni tal-baġit f’kemm tingħata importanza lill-interessi fil-każijiet ta’ ksur potenzjali tad-
drittijiet fundamentali. Il-Kummissjoni ta’ Venezja ddikjarat li għalkemm il-
kunsiderazzjonijiet finanzjarji jistgħu jitqiesu fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tar-regoli, 
dawn ma jistgħux imorru kontra l-garanziji kostituzzjonali.7

                                                                                                                                                  
tagħhom, jiġifieri l-eżerċiżżju ta’ poteri ddelegati, tbqa’ suġġett għal skrutinju xieraq mil-leġiżlatur . Barra minn 
hekk, l-Artikolu 23 b’mod espliċitu jiddikjara li l-digrieti maħruġa mill-kapijiet tal-korpi regolatorji awtonomi 
ma jistgħux imorru kontra xi regola ġuridika ta’ grad ogħla, inklużi l-Atti tal-Parlament.”
1 Att CLXI tal-2011 u l-Att CLXII tal-2011 kif ukoll l-emenda adottata tagħhom (proposta Nru T/6393).
2 Ara l-Opinjoni 663/2012 dwar il-ġudikatura, kif ukoll it-tweġiba tal-gvern Ungeriż u l-bidliet leġiżlattivi 
reċenti.
3 Ara Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, Dokument ta’ Ħidma 1 dwar is-sitwazzjoni tad-
Drittijiet Fundamentali: standards u prattiki fl-Ungerija (Skont ir-Riżoluzzjoni tal-PE tas-16 ta’ Frar 2012) –
Indipendenza tal-Ġudikatura, 26 ta’ Ġunju 2012, p. 3, inkluż il-kummenti mibgħuta mill-Gvern tal-Ungerija. 
4 Ara l-Opinjoni 668/2012 dwar is-servizz ta’ prosekuzzjoni, kif ukoll dwar ir-rimarki tal-gvern Ungeriż għall-
abbozz ta’ opinjoni.
5 Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, para. 127.
6 Art. N §3.
7 Ara l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, para. 51. Ara wkoll il-Pożizzjoni tal-Gvern tal-Ungerija, p. 4: “Id-
dispożizzjoni tal-Kostituzzjoni l-ġdida li tiddikjara li “matul it-twettiq ta’ dmirijiethom, il-Qorti Kostituzzjonali, 
il-Qrati, il-gvernijiet lokali għandhom ikunu obbligati li jirrispettaw il-prinċipju ta’ ġestjoni tal-baġit 
ibbilanċjata, trasparenti u sostenibbli” hija applikabbli strettament għall-ġestjoni amministrattiva bħala 
istituzzjonijiet pubbliċi, u ma tistax tinftiehem bħala prinċipju ta’ interpretazzjoni li għandu jiġi applikat fil-
kuntest tat-twettiq ta’ kompiti effettivi (fil-każ tal-Qorti Kostituzzjonali: fil-kuntest tal-kompitu ta’ reviżjoni 
kostituzzjonali).”
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Il-kwistjonijiet imqajma hawn fuq f’diversi oqsma essenzjali, bħat-tnaqqis fil-kompetenzi tal-
qorti kostituzzjonali fil-qasam tal-liġijiet tat-taxxa, il-limitazzjoni tal-poteri parlamentari fir-
rigward tal-kwistjonijiet baġitarji flimkien mar-rwol prominenti tal-kunsill tal-baġit f’dan il-
qasam1, id-dispożizzjonijiet dwar is-servizz ġudizzjarju u tal-prosekuzzjoni jqajmu tħassib 
biex jaffettwaw ħażin il-funzjonament korrett tas-sistema ta’ verifiki u bilanċi ta’ stat 
demokratiku.

                                               
1 Ara l-Pożizzjoni tal-Gvern tal-Ungerija, p. 9: “Il-kompetenzi, il-proċeduri, l-organizzazzjoni u t-tħaddim tal-
Qorti Kostituzzjonali se jiġu rregolati fid-dettall mil-liġi kardinali, biex b’hekk il-kwistjonijiet imqajma mill-
Kummissjoni ta’ Venezja jiġu ċċarati aktar. L-introduzzjoni ta’ rekwiżit ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi għall-
adozzjoni ta’ liġijiet li jirregolaw kwistjonijiet, bħall-politika soċjali u dik dwar it-taxxa, u t-twaqqif ta’ Kunsill 
tal-Baġit jirrifletti ambizzjoni kbira biex jiġu stabbilizzati l-finanzi pubbliċi. Finanzi pubbliċi stabbli u sistema 
tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali prevedibbli huma l-pedamenti ta’ ekonomija nazzjonali moderna u sostenibbli.”


