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I. Introdução
O presente documento de trabalho apresenta uma panorâmica da Lei Fundamental da 
Hungria, adotada em 18 de abril de 2011 e que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2012. 
Várias das suas disposições são examinadas no contexto dos valores fundamentais comuns, 
partilhados pelos Estados-Membros da EU e do Conselho da Europa, bem como dos 
princípios jurídicos consagrados nos Tratados da UE, na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (Carta), na Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), e na 
jurisprudência relevante do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) e do Tribunal 
de Justiça da União Europeia (TJUE). São tidos em conta o parecer sobre a nova Constituição 
da Hungria adotado pela Comissão de Veneza em 17-18 de junho de 20111 e a posição do 
Governo da Hungria sobre o mesmo, transmitida em 6 de julho de 20112.

II. Valores comuns europeus
Os valores comuns europeus podem ser definidos como um entendimento comum da 
democracia, de princípios jurídicos fundamentais, como o Estado de direito, e de direitos 
fundamentais nos quais assenta o processo de integração europeia. Os acordos internacionais, 
os Tratados da UE e a jurisprudência da CEDH e do TJUE constituem elementos essenciais 
deste entendimento comum.
Embora os primeiros Tratados não contenham uma disposição explícita sobre os direitos 
fundamentais, a jurisprudência do TJUE confirmou desde cedo a existência de um acervo de 
princípios e valores gerais que formam parte integrante do ordenamento jurídico comum. No 
início da década de 1970, o TJUE defendeu que os direitos fundamentais constituem parte 
integrante dos princípios gerais do Direito cuja observância o Tribunal assegura. Os direitos
fundamentais baseiam-se em tradições constitucionais comuns dos Estados-Membros
(Internationale Handelsgesellschaft3) e nos Tratados internacionais concluídos com a 
colaboração de todos os Estados-Membros ou dos quais estes são signatários (Nold4), 
incluindo a CEDH. Por conseguinte, os princípios gerais da UE não representam unicamente 
compromissos políticos, constituindo antes parâmetros legais para avaliar o ordenamento 
jurídico da UE e os ordenamentos jurídicos nacionais.

Nas décadas de 70 e 80, a referência aos princípios fundamentais da democracia, do Estado de 
direito e do respeito dos direitos humanos não foi apenas invocada na jurisprudência, mas 
também pelas instituições. Na Declaração de Copenhaga sobre a democracia, o Conselho 
Europeu afirmou que o respeito dos direitos humanos e o respeito da democracia são 
"elementos essenciais para a adesão às Comunidades Europeias"5. Desde a entrada em vigor 
do Tratado de Maastricht, os princípios jurídicos comuns "da liberdade, da democracia, do 
respeito pelos direitos do Homem e liberdades fundamentais e do Estado de direito" estão 
consagrados nos Tratados6. A adoção da Carta em 2000 contribuiu ainda mais para a 
visibilidade dos valores comuns europeus. O Tratado de Lisboa atribuiu à Carta um valor 
jurídico idêntico ao dos Tratados (artigo 6.°, n.° 1, TUE).

Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o artigo 2.° TUE, que consagra os 

                                               
1 Parecer n.º 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Processo 11/70 [1970], Col. 1161.
4 Processo 4/73 [1974], Col. 491.
5 Declaração do Conselho Europeu sobre a democracia, Copenhaga, 8 de abril de 1978, Bol. CE n.º 3, 1978.
6 Ex-artigo F do Tratado da União Europeia.
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critérios de Copenhaga, proclama o seguinte: "A União funda-se nos valores do respeito pela 
dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias". 
Além disso, acrescenta que "Estes valores são comuns aos Estados-Membros". O artigo 6.°, 
n.° 3, TUE consolida igualmente a jurisprudência acima referida, estipulando que "Do direito 
da União fazem parte, enquanto princípios gerais, os direitos fundamentais tal como os 
garante a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais e tal como resultam das tradições constitucionais comuns aos 
Estados-Membros". 
O respeito desta série de valores fundamentais que constituem normas jurídicas aplica-se 
tanto a situações transfronteiriças como a situações meramente internas, ou seja, aplica-se a 
qualquer exercício de autoridade pública no espaço jurídico da UE.1 A proteção dos direitos 
básicos fundamentais aplica-se independentemente da limitação do artigo 51.°, n.° 1, da Carta 
da UE no que se refere a situações em que o direito da União está a ser aplicado, uma vez que 
o artigo 2.° TUE não está vinculado pela limitação do artigo 51.°, n.° 1, da Carta.2 Este 
raciocínio é confirmado pelo facto de o TJUE referir o "gozo efetivo do essencial dos direitos 
associados ao estatuto de cidadão da União" mesmo numa situação meramente interna.3 Isto 
confirma ainda a ideia do chamado "civis europaeus sum" expresso há duas décadas pelo 
Advogado-Geral Jacobs no processo Konstantinidis.4

Estes valores comuns andam a par com o compromisso da UE em relação à diversidade, 
traduzido na obrigação de a União respeitar "a igualdade dos Estados-Membros perante os 
Tratados, bem como a respetiva identidade nacional", como refere o artigo 4.°, n.° 2, TUE. 
No quadro dos Tratados, o respeito das "identidades nacionais" e dos "diferentes sistemas e 
tradições jurídicos dos Estados-Membros"5 está intrinsecamente associado aos princípios da 
"cooperação leal”6, do "reconhecimento mútuo"7 e, portanto, da confiança mútua. Isto 
significa que é preciso encontrar um equilíbrio adequado entre o respeito das entidades 
nacionais e as implicações de ser um Estado-Membro da UE, incluindo o respeito dos valores 
fundamentais comuns consagrados nos Tratados, na Carta, na CEDH e na jurisprudência
relevante do TJUE e do TEDH. Este entendimento representa uma condição indispensável 
para assegurar um reconhecimento mútuo efetivo e a cooperação transfronteiriça entre as 
autoridades nacionais, com base na confiança mútua, respeitando o mesmo conjunto de 
valores fundamentais, e criando assim um espaço de justiça europeu genuíno e que funcione. 
A existência e importância decisiva dos valores comuns europeus é também confirmada pelo 
procedimento especial que prevê o controlo político do respeito destes valores fundamentais, 
previsto no artigo 7.° TUE.
Por conseguinte, um Estado-Membro da UE, ao redigir a sua Constituição nacional, está 
vinculado por vários níveis de normas: (1) as normas internacionais decorrentes da sua 
condição de membro da comunidade internacional (disposições da Carta da ONU); (2) as 

                                               
1 Ver também A. von Bogdandy e outros, "Reverse Solange – Protecting the essence of fundamental rights 
against EU Member States", Common Market Law Review 49, 2012, págs. 489-519.
2 Motivo pelo qual o TJUE interpreta a aplicação do direito da UE em sentido lato – ver, por exemplo, o 
processo C-260/89, ERT.
3 Ver neste contexto o processo C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Processo C-168/91.
5 Ver artigo 67.° TFUE.
6 Artigo 4.º, n.º 3, TUE.
7 Artigos 81.º e 82.º TFUE.
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normas decorrentes da sua condição de membro do Conselho da Europa (cumprimento dos 
requisitos da CEDH, sobretudo no que se refere à proibição da pena de morte em 
conformidade com os protocolos n.ºs 6 e 13 à CEDH); (3) as normas decorrentes da sua 
condição de Estado-Membro da UE, respeitando a Carta da UE aquando da aplicação do 
direito da UE e respeitando em geral o conjunto de valores fundamentais expressos no artigo
2.° TUE aquando da aplicação de autoridade legal, independentemente da existência de uma 
situação transfronteiriça ou da aplicação do direito da UE.

III. Nível de regulação dos princípios fundamentais e dos quadros institucionais
Uma nova Constituição que representa a Lei Fundamental da Hungria entrou em vigor em 1 
de janeiro de 2012. O projeto de Lei Fundamental foi elaborado pelos representantes eleitos 
da coligação FIDESZ/KDNP e apresentado ao parlamento húngaro em 14 de março de 2011. 
O parlamento húngaro aprovou-o um mês mais tarde, nomeadamente em 18 de abril de 2011. 
Tal como referiu a Comissão de Veneza1, a elaboração, deliberação e aprovação da nova 
Constituição foram afetadas pelos prazos apertados e pelas possibilidades restritas de um 
diálogo genuíno entre todas as forças políticas e a sociedade civil. Dado que uma Constituição 
estabelece a ordem jurídica e institucional comummente aceite de uma sociedade, o processo 
de elaboração e aprovação da Lei Fundamental da Hungria suscitou preocupações quanto à 
falta de transparência, abertura e inclusividade.2

Além disso, a nova Constituição estabelece um quadro geral para setores chave, fazendo uso 
de uma linguagem genérica e remetendo a maior parte das questões de fundo para as leis 
orgânicas. Neste contexto, a Constituição húngara faz mais de 50 referências a leis orgânicas 
que regulam importantes questões societais e quadros institucionais como a justiça (artigo
25.º, ponto 7), a política de família (artigo L), os direitos das nacionalidades (artigo XXIX, 
ponto 3), a designação dos ministérios e outros órgãos da administração pública (artigo 17.º, 
ponto 4), etc. As leis orgânicas requerem o apoio de uma maioria qualificada de dois terços 
dos membros do parlamento para a sua adoção e alteração. 

A utilização de leis orgânicas para regular princípios fundamentais levanta questões de ordem 
jurídica, sobretudo por duas razões. Em primeiro lugar, na ausência de uma redação clara na 
Constituição, estas leis devem ser redigidas de forma extremamente cuidadosa com vista a 
salvaguardar garantias fundamentais (a independência dos tribunais, por exemplo). Em 
segundo lugar, a utilização generalizada de leis orgânicas pode limitar o impacto de um novo 
legislador na sequência de eleições3. Neste contexto, o artigo 3.º do Protocolo 1 à CEDH 
clarifica que as eleições devem garantir "a livre expressão da opinião do povo na eleição do 
órgão legislativo". Disto decorre que os parlamentos devem ter capacidade para responder de 
maneira flexível aos novos desafios societais. Por conseguinte, a Comissão de Veneza 
recomendou a restrição do âmbito das leis orgânicas aos domínios em que haja fortes 
justificações para a necessidade de uma maioria de dois terços.4

                                               
1 CDL-AD(2011)001, parecer da Comissão de Veneza sobre três questões jurídicas decorrentes do processo de 
elaboração da nova Constituição da Hungria, 28 de março de 2011, pontos  16-19.
2 Ver neste contexto CDL-AD(2011)016, parecer da Comissão de Veneza sobre a nova Constituição da Hungria, 
20 de junho de 2011, ponto 11.
3 Ver parecer da Comissão de Veneza, ponto 24. 
4 Parecer da Comissão de Veneza, ponto 27. Ver também CDL (2011)058, posição do Governo da Hungria sobre 
o parecer relativo à nova Constituição da Hungria, p. 2: "Embora de facto a nova Constituição contenha 50 
referências a leis orgânicas, o verdadeiro número de matérias que deverão ser reguladas por leis orgânicas 
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IV. Direitos e liberdades fundamentais
O capítulo sobre "Liberdade e Responsabilidade" (artigos I-XXXI) da Lei Fundamental rege 
os direitos e liberdades fundamentais. Na primeira frase do artigo I, ponto 3, lê-se o seguinte: 
"(3) As disposições relativas aos direitos e obrigações fundamentais são determinadas por 
atos especiais". Não são fornecidas quaisquer orientações quanto ao âmbito e conteúdo destes 
atos especiais. A imprecisão das disposições da Constituição sobre uma série de direitos 
fundamentais e a referência a atos especiais levanta questões concernentes ao nível de
proteção dos direitos fundamentais, bem como ao respeito dos instrumentos internacionais de 
direitos humanos. 
Estas observações aplicam-se, por exemplo, à disposição constitucional relativa à liberdade de 
imprensa1, que não está formulada como um direito individual, mas sim como uma obrigação 
do Estado.2 Além disso, a regulação das disposições pormenorizadas em matéria de liberdade 
de imprensa e respetiva supervisão é explicitamente transferida para uma lei orgânica, sem 
quaisquer orientações sobre os objetivos, o conteúdo e os limites de tal lei3. A Comissão de 
Veneza recomendou uma clarificação, segundo a qual as garantias constitucionais deveriam 
incluir os direitos individuais4.

Suscitam igualmente preocupações o nível de proteção das minorias nacionais e étnicas 
estabelecido no artigo XXIX da Constituição, que não faz qualquer referência a uma 
obrigação explícita por parte do Estado5, a admissão da pena perpétua sem direito a liberdade 
condicional nos casos de crimes violentos cometidos com premeditação6 (artigo IV) e a 
                                                                                                                                                  
(aprovadas por uma maioria de dois terços) foi reduzido de 28 para 26 matérias na nova Constituição. Em 
consequência, o âmbito de aplicação das leis orgânicas foi restringido."
1 Ver artigo 10.° da CEDH e artigo 11.° da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.
2 Artigo IX da Lei Fundamental. "(1) Cada pessoa deve ter o direito de expressar a sua opinião. (2) A Hungria 
deve reconhecer e defender a liberdade e a diversidade da imprensa, e deve assegurar as condições necessárias 
para a livre difusão de informação indispensável para a formação de uma opinião pública democrática. (3) O 
regime específico da liberdade de imprensa e dos órgãos de supervisão dos serviços e produtos da comunicação 
social e do mercado de informação e comunicação será regulado por uma lei orgânica."
3 Ver posição do Governo da Hungria, p. 6: "A Constituição – no seu artigo IX – declara que todas as pessoas 
têm o direito de expressar a sua opinião. Esta formulação da liberdade de expressão está inteiramente em 
conformidade com o artigo relevante da CEDH (artigo X). Ao mesmo tempo, o artigo IX obriga o Estado a 
reconhecer e defender a liberdade e diversidade da imprensa, bem como a assegurar as condições necessárias 
para a livre difusão indispensável para a formação de uma opinião pública democrática... A CEDH também não 
inclui uma formulação explícita sobre o direito dos cidadãos à liberdade de imprensa – esse direito deverá 
decorrer do direito individual à liberdade de expressão."
4 Ver parecer da Comissão de Veneza, ponto 74.
5 Ver parecer da Comissão de Veneza, ponto 82. Ver também posição do Governo da Hungria, p. 7: "O artigo
XXIX, lido em conjunção com as disposições preambulares relevantes, inclui um compromisso geral por parte 
do Estado relativamente à proteção das suas nacionalidades. O preâmbulo afirma que as nacionalidades que 
residem no país formam parte da comunidade política húngara e são parte integrante do Estado e que os 
membros da nação húngara se comprometem a proteger e salvaguardar as línguas e culturas das 
nacionalidades que vivem na Hungria... A definição das disposições pormenorizadas relativas aos direitos das 
nacionalidades que residem na Hungria e as disposições relativas às eleições dos seus governos autónomos 
locais e nacionais é delegada numa lei orgânica." Ver também Parecer 671/2012 da Comissão de Veneza sobre 
a lei relativa aos direitos das nacionalidades, pontos 13-20.
6 Segundo o parecer da Comissão de Veneza, ponto 69: "O artigo 4.° da nova Constituição húngara não cumpre 
as disposições europeias em matéria de direitos humanos caso se entenda que exclui a possibilidade de reduzir,
de facto e de jure, uma pena perpétua." Ver posição do Governo da Hungria, p. 6: "Quanto à pena perpétua sem 
direito a liberdade condicional, foi introduzida na Constituição por vontade inequívoca do eleitorado húngaro, 
expressa durante a consulta nacional sobre a nova Constituição. A Constituição contém unicamente uma 
restrição estrita à sua utilização: esta pena severa só pode ser imposta devido à prática de crimes violentos 
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ausência de uma menção explícita na Constituição sobre a abolição da pena de morte1. A 
proibição da pena de morte está explicitamente estabelecida tanto na Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE como nos protocolos n.ºs 6 e 13 à CEDH.
Tal como salienta a Comissão de Veneza, "as constituições contêm disposições que regulam 
questões da máxima importância para o funcionamento do Estado e a proteção dos direitos 
fundamentais do indivíduo. É, portanto, essencial que as garantias associadas mais 
importantes sejam especificadas no texto da Constituição, e não remetidas para normas 
inferiores”2. Neste contexto, é essencial que a interpretação das disposições constitucionais 
relativas aos direitos e liberdades fundamentais se realize em conformidade com as normas 
europeias vinculativas, nomeadamente a CEDH, a Carta e a jurisprudência conexa. 

V. Separação de poderes
Um quadro institucional democrático baseado no princípio da separação de poderes e em 
controlos e equilíbrios é uma condição essencial para assegurar a confiança mútua na UE e 
aplicar o reconhecimento mútuo enquanto princípio básico da cooperação judiciária em 
matéria civil e penal (artigos 81.° e 82.° TFUE). As disposições da Constituição húngara, que 
restringem os poderes do parlamento e do Tribunal Constitucional em certas áreas, suscitam, 
portanto, preocupação, uma vez que podem afetar de forma negativa a confiança mútua. 
Foi introduzida uma restrição dos poderes parlamentares no domínio das questões 
orçamentais, visto que o Conselho Orçamental, órgão não parlamentar recentemente criado,
parece ter o direito de veto do orçamento de Estado.3 Em geral, a aprovação do orçamento é 
uma competência básica e um privilégio exclusivo do parlamento e permite a implementação 
do programa político. Tal como a Comissão de Veneza recorda, tornar a decisão dependente 
de outra autoridade com legitimidade democrática limitada pode ter um impacto negativo na
legitimidade democrática das decisões orçamentais.4 Nos termos do artigo 23.º da Lei 
Fundamental, o parlamento pode criar órgãos reguladores autónomos com a função de 
desempenhar e exercer responsabilidades e competências específicas do ramo executivo 
através de uma lei orgânica, o que poderá dar origem a uma restrição dos poderes do 

                                                                                                                                                  
cometidos com premeditação. O Presidente pode conceder o perdão a qualquer pessoa condenada." Embora a 
imposição de uma pena perpétua a um delinquente adulto não seja por si só proibida por ou incompatível com o 
artigo 3.°, o TEDH tem também sustentado que a atribuição de penas perpétuas a adultos sem possibilidade de 
redução pode suscitar uma questão ao abrigo do artigo 3.º (ver, nomeadamente, Nivette v. França, n.º 44190/98, 
CEDH 2001-VII, Stanford v. Reino Unido, n.º 73299/01, 12 de dezembro de 2002; e Kafkaris v. Chipre, n.º
21906/04, 12 de fevereiro de 2008).
1 Apesar de a Hungria ter ratificado tanto o Protocolo n.º 6 como o Protocolo n.º 13 à CEDH. Ver parecer da 
Comissão de Veneza, 20, ponto 68. Ver também posição do Governo da Hungria, p. 6: "Embora a Constituição 
omita uma referência específica à abolição da pena de morte, já em 1990 o Tribunal Constitucional declarou … 
este tipo de pena inconstitucional… Não existe um requisito jurídico no sentido de declarar expressamente a 
abolição da pena de morte na Constituição, uma vez que não existe uma forma constitucional de introduzir a 
pena de morte no ordenamento jurídico húngaro.” No que se refere à importância da abolição da pena de morte, 
ver também a Recomendação 1760 e a Resolução 1560 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa de 
2006, nos termos das quais uma clara indicação nacional sobre a abolição da pena de morte constitui uma parte 
importante da luta contra a sua utilização.
2 Ver parecer da Comissão de Veneza, ponto 148.
3 Artigo 44.º, ponto 3, da Lei Fundamental: "A aprovação da lei relativa ao orçamento de Estado estará sujeita 
ao consentimento prévio do Conselho Orçamental com vista a satisfazer os requisitos estabelecidos no artigo 
36.°, pontos 4 e 5."
4 Ver parecer da Comissão de Veneza, ponto 129.
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parlamento, como salienta a Comissão de Veneza1. 
Ao mesmo tempo, a Comissão de Veneza destaca vários problemas relacionados com as duas 
leis orgânicas relativas ao poder judicial2 no que se refere ao papel preponderante do chefe da 
administração judicial (presidente do GJN) e à sua relação com o Conselho Judiciário
Nacional, bem como no que diz respeito aos períodos probatórios e às transferências de juízes 
e de processos.3 Estes problemas estão diretamente relacionados com a importante questão da 
independência e imparcialidade do poder judicial. O parlamento húngaro introduziu várias 
alterações que tentam solucionar as questões levantadas, embora, manifestamente, o período 
probatório continue a poder ter a extensa duração de 6 anos.4 Além disso, a Comissão de 
Veneza manifestou preocupações acerca dos poderes demasiado vastos do Procurador, como
a obrigação por parte das entidades empresariais de fornecer documentos mediante pedido de 
um procurador, o acesso a instalações privadas, o papel de supervisão alargado nos 
procedimentos administrativos, a não existência de um Conselho do Ministério Público, etc.5

No que se refere ao Tribunal Constitucional, o artigo 37.°, ponto 4, da nova Constituição 
restringe o poder de revisão da constitucionalidade das leis relativas ao orçamento de Estado e 
a sua execução aos domínios explicitamente enumerados ("violação do direito à vida e à 
dignidade da pessoa humana, do direito à proteção de dados pessoais, à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, bem como dos direitos decorrentes da cidadania 
húngara […]"), deixando assim por sancionar as violações de outros direitos fundamentais. 
De acordo com a viva recomendação da Comissão de Veneza, o tribunal terá o direito de 
avaliar o cumprimento de todas as leis, estando os direitos humanos garantidos a nível 
constitucional, nomeadamente o direito de não ser objeto de discriminação (artigo 14.° da 
CEDH; artigo 21.° da Carta) e o direito de não ser indevidamente privado de bens (artigo 1.° 
do Protocolo 1 à CEDH; artigo 17.° da Carta).6 Além disso, a Constituição obriga igualmente 
o Tribunal Constitucional a respeitar o “princípio da gestão orçamental equilibrada, 
transparente e sustentável”7. Manifestamente, esta disposição dá prioridade à gestão
orçamental na ponderação dos interesses a ter em conta nos casos de potenciais infrações aos 
direitos fundamentais. A Comissão de Veneza declarou que, embora as considerações de 
ordem financeira possam ser tidas em conta na interpretação e aplicação de normas, as 
mesmas não podem suplantar as garantias constitucionais.8

                                               
1 Ver parecer da Comissão de Veneza, ponto 90. Ver também posição do Governo da Hungria, p. 8: "Estes 
órgãos autónomos devem transmitir um relatório anual ao Parlamento e, por conseguinte, a sua atividade, isto 
é, o exercício de poderes delegados, permanece sujeita a um controlo adequado pelo poder legislativo. Além 
disso, o artigo 23.° declara explicitamente que os decretos emanados dos responsáveis máximos dos órgãos 
reguladores autónomos não podem estar em conflito com qualquer norma jurídica superior, incluindo leis do 
parlamento."
2 Lei CLXI de 2011 e Lei CLXII de 2011, bem como a respetiva alteração adotada (proposta n.º T/6393).
3 Ver Parecer 663/2012 sobre o poder judicial, bem como a resposta do Governo húngaro e as recentes alterações 
legislativas.
4 Ver Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, "Documento de Trabalho 1 sobre a 
situação dos direitos fundamentais: normas e práticas na Hungria (na sequência da resolução do PE de 16 de 
fevereiro de 2012) – Independência do poder judicial", 26 de junho de 2012, p. 3, incluindo as observações 
transmitidas pelo Governo da Hungria. 
5 Ver Parecer 668/2012 sobre o Ministério Público, bem como no que se refere às observações do Governo 
húngaro relativamente ao projeto de parecer.
6 Parecer da Comissão de Veneza, ponto 127.
7 Artigo N, ponto 3.
8 Ver parecer da Comissão de Veneza, ponto 51. Ver também posição do Governo da Hungria, p. 4: "A 
disposição da nova Constituição que estabelece que 'no exercício dos seus deveres, o Tribunal Constitucional, 
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As questões acima levantadas em vários domínios essenciais – como as competências 
reduzidas do Tribunal Constitucional no domínio da legislação fiscal, a limitação dos poderes 
parlamentares em relação às questões orçamentais, juntamente com o papel preponderante do 
Conselho Orçamental neste domínio1, as disposições relativas ao poder judicial e ao 
Ministério Público – suscitam preocupações, visto que podem afetar de forma negativa o bom 
funcionamento do sistema de controlos e equilíbrios de um Estado democrático. 

                                                                                                                                                  
os tribunais e os governos locais serão obrigados a respeitar o princípio de uma gestão orçamental equilibrada, 
transparente e sustentável' aplica-se unicamente à sua gestão administrativa enquanto instituições públicas, e 
não pode ser entendido como um princípio interpretativo a aplicar no contexto do exercício das suas funções 
genuínas (no caso do Tribunal Constitucional: no contexto da sua tarefa de revisão constitucional)."
1 Ver posição do Governo da Hungria, p. 9: "As competências, procedimentos, organização e funcionamento do 
Tribunal Constitucional serão regulados em pormenor por leis orgânicas, clarificando as questões levantadas 
pela Comissão de Veneza. A introdução do requisito de uma maioria de dois terços para a aprovação de leis 
que regulem matérias como a política social e fiscal e a criação do Conselho Orçamental refletem o firme 
propósito de estabilizar as finanças públicas. Finanças públicas estáveis, um sistema fiscal e um regime de 
segurança social previsíveis constituem as pedras angulares de uma economia nacional moderna e sustentável."


