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1. Úvod

V důsledku voleb v roce 2010 získala vládnoucí většina dvě třetiny křesel v parlamentu. Díky 
této kvalifikované většině mohla vládnoucí většina společně s vládou rychle zahájit 
legislativní činnost, jejímž účelem je přetvoření maďarského ústavního a institucionálního 
rámce.

Celkový dopad tohoto reformního procesu, jenž se týká celé řady záležitostí, včetně 
fungování soudnictví, ochrany rodiny, parlamentních voleb či svobody projevu, vzbuzuje 
obavy, pokud jde o jeho slučitelnost se zásadami demokracie a právního státu, které jsou 
zakotveny v evropském právu.

Demokracie a právní stát, jež jsou zakotveny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o 
EU) a zmíněny v preambuli Smlouvy o EU stejně jako v preambuli Listiny základních práv 
Evropské unie, vyžadují jednoznačnou dělbu moci mezi nezávislými subjekty. Mezi ústřední 
prvky těchto dvou zásad patří: i) dodržování zákonnosti, včetně transparentního, odpovědného 
a demokratického procesu přijímání právních předpisů, ii) právní jistota, iii) silný systém 
zastupitelské demokracie založený na svobodných volbách a respektování práv opozice, 
iv) účinná kontrola toho, zda jsou právní předpisy v souladu s ústavou, v) účinná, 
transparentní, participativní a odpovědná vláda a státní správa, vi) nezávislé a nestranné 
soudnictví, viii) nezávislé sdělovací prostředky a viii) respektování základních práv1.

2. Proces přijímání nového ústavního pořádku v Maďarsku

Dne 18. dubna 2011 maďarský parlament přijal novou ústavu, která představuje základní 
zákon Maďarska a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2012.

Přijetí nové ústavy bylo prvním krokem komplexního reformního procesu, jehož následkem je 
zřízení nového ústavního a institucionálního rámce. Po přijetí nové ústavy totiž byla přijata 
celá řada základních právních předpisů (sarkalatos törvények), které podstatným způsobem 
upravují fungování téměř všech institucí a vládních subjektů (parlament, ústavní soud, 
soudnictví, státní zastupitelství, orgán pro ochranu údajů, místní samosprávy, národní banka a 
rodinné právo).

Prvním prvkem, který vyvolává kritiku, je proces vedoucí k přijetí nové maďarské ústavy. 
Návrh nové ústavy sestavili volení zástupci politických stran FIDESZ/KDNP (vládnoucí 
koalice) a maďarskému parlamentu byl předložen dne 14. března 2011 na základě návrhu 
jednotlivých poslanců. Maďarský parlament přijal novou ústavu dne 18. dubna 2011, a to 
prostřednictvím hlasů vládnoucí koalice2.

                                               
1 Pro podrobnou analýzu významu „právního státu“ na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni viz zpráva o 
právním státu, kterou přijala Benátská komise ve dnech 25.–26. března 2011. CDL-AD(2011)003rev.

2 Viz pracovní dokument 2 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu 
s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012) – základní zásady a základní práva a stanovisko 
k nové maďarské ústavě, které přijala Benátská komise ve dnech 17.–18. června 2011. CDL-AD(2011)016.
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Zatímco právní předpisy, nad nimiž má záštitu vláda, musí být předmětem důkladného 
postupu konzultací s příslušnými zainteresovanými subjekty, pro návrhy právních předpisů, 
které předkládají jednotliví poslanci, je zajištěn „hladší“ průběh. Konkrétněji se jedná o to, že 
pokud jsou návrhy právních předpisů předloženy jednotlivými poslanci, neuplatní se pravidla 
stanovená v zákoně CXXXI z roku 2010 o účasti občanské společnosti na přípravě právních 
předpisů a ve vyhlášce 24/2011 (VIII. 9.) ministra veřejné správy a spravedlnosti 
o předběžném a následném posouzení dopadů. Tento postup umožnil vládnoucí koalici, aby 
připravila a přijala novou ústavu v krátkém časovém rámci (a to v průběhu jednoho měsíce: 
návrh byl předložen dne 14. března 2011 a přijat dne 18. dubna 2011). Rovněž druhá změna 
ústavy byla přijata na základě návrhu jednotlivých poslanců1.

Mezi základní právní předpisy, které byly schváleny na základě návrhu jednotlivých 
poslanců, patří: – zákon CCIII z roku 2011 o volbě členů parlamentu; – zákon CCXI z roku 
2011 o ochraně rodin; – zákon CCVI z roku 2011 o svobodě náboženského vyznání 
a přesvědčení a o postavení církví; – zákon CCII z roku 2011 o státním znaku, státní vlajce 
a státních symbolech Maďarska; – zákon XXXVI z roku 2012 o parlamentu – návrh 
základního právního předpisu o volebním postupu2.

Časové nastavení a úroveň politické diskuse a veřejné konzultace3 o nové ústavě 
a o základních právních předpisech byly předmětem kritiky4. V průběhu posledních dvou 
týdnů roku 2011 parlament schválil několik základních právních předpisů (např. zákon o 
svobodě náboženského vyznání a přesvědčení5 a o Maďarské národní bance6) a přijal 
přechodná ustanovení k základnímu zákonu.

                                               
1 Dne 18. září 2012 byl parlamentu předložen návrh na druhou úpravu (T/8404) základního zákona, a to formou 
návrhu jednotlivých poslanců. Týká se povinné registrace pro účely výkonu práva volit v parlamentních volbách. 
Parlament návrh přijal dne 29. října 2012 a k jeho zveřejnění došlo dne 9. listopadu.

2 T/8405.

3 Vládnoucí politické strany uspořádaly v únoru až březnu 2011 vnitrostátní konzultace týkající se dvanácti 
záležitostí. Viz http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

4 Viz stanovisko ke třem právním otázkám, které vzešly z procesu sestavování návrhu nové maďarské ústavy, a 
stanovisko k nové maďarské ústavě. První z nich Benátská komise přijala ve dnech 25.–26. března 2011 a druhé 
ve dnech 17.–18. června 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). Ve svém stanovisku 663/2012 
k zákonu CLXII o právním postavení a odměňování soudců v Maďarsku a zákonu CLXI z roku 2011 o 
organizaci a správě soudů v Maďarsku Benátská komise podotýká, že „základní právní předpisy by přijaty 
spěšně a jejich přijetí nepředcházely náležité konzultace s opozicí a občanskou společností. Přijetí velkého 
množství právních předpisů ve velmi krátké době by mohlo vysvětlovat, proč některé otázky obsažené 
v základních právních předpisech a zkoumané v tomto stanovisku nesplňují evropské standardy“. Odstavec 9. 
CDL-AD(2012)001.

5 Zákon CCVI z roku 2011 o svobodě náboženského vyznání a přesvědčení a postavení církví byl předložen 
jakožto návrh jednotlivých poslanců dne 21. prosince 2011 a schválen dne 31. prosince 2011.

6 Zákon CCVIII z roku 2011 o Maďarské národní bance byl předložen dne 13. prosince 2011 a schválen dne 
31. prosince 2011.



PE502.280v01-00 4/16 DT\923929CS.doc

CS

Benátská komise ve svém stanovisku k nové maďarské ústavě zdůrazňuje, že „[...] je 
politováníhodné, že proces tvorby ústavy, včetně sestavování a konečného přijetí nové ústavy, 
byl postižen nedostatečnou transparentností, nedostatky v dialogu mezi většinou a opozicí, 
nedostačenými příležitostmi k odpovídající veřejné diskusi a velmi těsným časovým 
rámcem“1. Jak Benátská komise dále zdůrazňuje: „[...] přijetí nové ústavy z dubna 2011, je 
[...] pouhým začátkem delšího procesu zavádění komplexního a uceleného nového ústavního 
pořádku. Znamená to přijímání či změny mnoha právních předpisů, nové institucionální 
uspořádání a další související opatření. Aby byly tyto procesy zcela úspěšné, měly by být 
založeny na co největším konsensu v rámci maďarské společnosti.“2.

Nová maďarská ústava požaduje, aby návrhy právních předpisů nezbytné k provádění 
základního zákona předkládala parlamentu vláda (a nikoli jednotliví poslanci)3.

3. Přechodná ustanovení základního zákona

Dne 30. prosince 2011 parlament přijal přechodná ustanovení základního zákona4. Tato 
ustanovení byla den poté zveřejněna v maďarském úředním věstníku a vstoupila v platnost 
dne 1. ledna 2012, tedy ve stejný den jako nová ústava. Přechodná ustanovení byla 
v mnohých případech velmi kritizována s odůvodněním, že narušují zásadu právního státu5.
Postavení přechodných ustanovení a jejich místo ve vnitrostátním právním pořádku nebylo 
jednoznačné (nedávno došlo ke změně základního zákona). V tomto ohledu závěrečná 
ustanovení přechodných ustanovení definují přechodná ustanovení jakožto součást základního 
                                               
1 Viz odstavec 144 stanoviska k nové maďarské ústavě, které Benátská komise přijala ve dnech 17.–18. června 
2011. CDL-AD(2011)016.

2 Viz odstavec 21 stanoviska k nové maďarské ústavě, které Benátská komise přijala ve dnech 17.–18. června 
2011. CDL-AD(2011)016. V tomtéž stanovisku Benátská komise uvádí: „Zvláštní charakteristikou nové 
maďarské ústavy je to, že i když vychází z výše uvedených standardů, obsahuje několik specifických odchylek 
od evropských záruk, které lze zčásti nalézt v omezeném počtu evropských ústav. Většina z nich souvisí 
s národními tradicemi a národní identitou. Národní tradice a identita se považují v právu Evropské unie (článek 6 
Smlouvy o EU) za zásadní faktor a jsou přípustné rovněž podle EÚLP. Benátská komise se v tomto ohledu 
domnívá, že i když lze několik z těchto zvláštních záruk považovat za součást národní ústavní svrchovanosti, 
ostatní záruky musí být analyzovány s ohledem na evropské standardy a především judikaturu Evropského soudu 
pro lidská práva [...]. Tento úkol může být v některých případech složitější, protože vzájemné vztahy mezi 
různými ustanoveními ústavy jsou někdy nejasné a také protože znění ústavy často postupuje definici 
podrobných pravidel, která se uplatní na dotčené otázky (včetně základních práv, institucionálního nastavení, 
strukturálního uspořádání v oblasti fungování soudní moci atd.), základním (organickým) právním předpisům.“ 
Odstavce 19–20.

3 Bod 4 závěrečných ustanovení: „4. Vláda je povinna předkládat parlamentu veškeré návrhy právních předpisů, 
které jsou nutné k prosazování základního zákona.“

4 Dne 20. listopadu 2011 byl rovněž jednotlivými poslanci předložen návrh T/5005.

5 Viz kritika vyjádřená maďarskými akademickými pracovníky ve zprávě (tzv. Amicus Brief) vypracované pro 
Benátskou komisi k tématu přechodných ustanovení základního zákona a klíčových základních právních 
předpisů, Bánkuti, M. a kolektiv, únor 2012.
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zákona (čl. 31 odst. 2)1. S cílem objasnit právní postavení přechodných ustanovení vláda dne 
17. dubna 2012 předložila návrh první úpravy základního zákona2. Parlament návrh přijal dne 
4. června 2012 a k jeho zveřejnění došlo dne 18. června. Znění první změny ústavy doplňuje 
do závěrečných ustanovení základního zákona tento bod: „Přechodná ustanovení související 
s tímto základním zákonem [...] jsou součástí základního zákona“.3 Mezi přechodná 
ustanovení patří několik článků, jejichž povaha není přechodná a které mají trvale doplnit 
nebo změnit novou ústavu.

Dne 14. března 2012 maďarský komisař pro základní práva (veřejný ochránce práv) předložil 
žádost, aby ústavní soud přešetřil, zda jsou přechodná ustanovení v souladu s požadavky 
právního státu stanovenými v základním zákoně4. Na základě přezkumu ústavy ústavní soud 
dne 28. prosince 2012 ve svém rozhodnutí č. 45/2012 prohlásil, že maďarský parlament 
překročil své legislativní pravomoci tím, že schválil následující přechodná ustanovení, a to 
především z důvodu, že tato ustanovení nemají přechodný charakter5: preambule, články 1 až 
4 (ustanovení o bývalé komunistické straně), čl. 11 odst. 3 a 4 (ustanovení o pravomoci 
předsedy Národního soudního úřadu a nejvyššího státního zástupce přidělovat případy jinému 
soudu, než je obecně příslušný soud, aby bylo možné rozhodnout o případu v přiměřené 
lhůtě), články 12 a 13 (ustanovení o obecném důchodovém věku soudců a státních zástupců), 
článek 18 (ustanovení o jmenování předsedy Rady pro rozpočet), článek 21 (pravomoc 
parlamentu určovat uznávané církve a stanovit kritéria pro uznávání dalších uznávaných 
církví), článek 22 (ustanovení o významu ústavní stížnosti), čl. 23 odst. 1 a odst. 3 až 5 
(ustanovení o volbách místních samospráv a o registraci voličů), článek 27 (omezení 
soudního přezkumu), čl. 28 odst. 3 (o postupu, kterým se stanoví neplnění zákonných 
povinností ze strany místních samospráv), článek 29 (o možnosti stanovit obecný příspěvek 
na úhradu sankcí), čl. 31 odst. 2 (ustanovení o tom, že přechodná ustanovení jsou součástí 
základního zákona) a článek 32 (o určení 25. dubna „dnem základního zákona“). Ústavní soud 
Maďarska proto zrušil výše uvedená přechodná ustanovení.

Ústavní soud dále specifikoval, že ačkoli bod 3 závěrečných ustanovení základního zákona 
opravňuje maďarský parlament k přijímání přechodných opatření týkajících se základního 
zákona s cílem zajistit přechod od staré regulace k nové, není charakter více než dvou třetin 
ustanovení přechodný, jelikož obsahují trvalé a obecné předpisy.

4. Institucionalizace požadavku dvoutřetinové většiny

                                               
1 Anglický překlad přechodných ustanovení základního zákona Maďarska je dostupný na internetových 
stránkách Benátské komise (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)018-
e.pdf

2 T/6817, návrh předložil pan György Matolcsy, ministr národního hospodářství.

3 Neoficiální překlad.

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

5 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law
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Pro přijetí a změny základních právních předpisů je nutné, aby je podpořila kvalifikovaná 
dvoutřetinová většina přítomných poslanců. Nová maďarská ústava uvádí 26 oblastí, které 
mají být vymezeny prostřednictví základních právních předpisů. Patří mezi ně soudnictví 
(čl. 25 odst. 7), rodinná politika (článek L), práva národnostních menšin (článek XXIX) nebo 
základní pravidla všeobecného zdanění a důchodového systému (článek 40)1.

Seznam politických oblastí, které vyžadují kvalifikovanou většinu, je zásadním aspektem 
demokracie. Využívání základních právních předpisů je vhodné při vymezování základních 
principů, např. vnitrostátního institucionálního rámce, je však méně vhodné v politických 
oblastech, které jsou obvykle upravovány běžnými právními předpisy – např. se jedná 
o právní předpisy v oblasti rodinné politiky, o sociální a daňovou politiku2.

Benátská komise v této souvislosti zdůraznila, že „příliš široké využití základních právních 
předpisů je problematické jak s ohledem na ústavu, tak s ohledem na běžné právní předpisy. 
[...] Funkčnost demokratického systému spočívá v jeho neustálé schopnosti přizpůsobovat se. 
Čím více jsou politické otázky postupovány nad rámec pravomocí prosté většiny, tím menší 
význam budou mít budoucí volby a tím větší možnosti bude mít dvoutřetinová většina 
k tomu, aby upevňovala své politické preference a právní pořádek země. Volby [...] by 
pozbyly významu, jestliže by zákonodárce nemohl měnit důležité aspekty právních předpisů, 
které by měla schvalovat prostá většina.“3

Řada doposud přijatých základních právních předpisů navíc stanoví nejen základní zásady, ale 
také velmi specifická a technická pravidla, jako je velmi podrobná úprava všech aspektů 
organizace a správy soudů, právní postavení a odměňování soudců4 a dokonce také stanovení 
přesných hranic volebních obvodů5. V důsledku tohoto postupu hrozí, že po volbách bude 
omezen vliv nového zákonodárce. Bude-li mít budoucí nová vláda možnost rozhodovat jedině 
na základě prosté většiny, nebude moci měnit politiky, jež v základních právních předpisech 
vymezila současná vláda, i když od voličů získá jasný mandát, aby tak činila.

5. Systém brzd a protivah

Jak je uvedeno výše, určující podmínkou demokracie a právního státu je dělba moci založená 
                                               
1 Třetí změna základního zákona (21. prosince 2012) mění článek P: limity a podmínky pro získávání 
zemědělské půdy a lesů a pravidla upravující jednotnou organizaci zemědělské produkce se stanoví základním 
právním předpisem.

2 Viz odstavec 27 stanoviska k nové maďarské ústavě, které Benátská komise přijala ve dnech 17.–18. června 
2011. CDL-AD(2011)016.

3 Viz odstavec 24 stanoviska k nové maďarské ústavě, které Benátská komise přijala ve dnech 17.–18. června 
2011. CDL-AD(2011)016. 

4 Viz odstavec 19 stanoviska 663/2012 k zákonu CLXII z roku 2011 o právním postavení a odměňování soudců 
v Maďarsku a zákonu CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů v Maďarsku, které přijala Benátská komise 
ve dnech 16.–17. března 2012. CDL-AD(2012)001.

5 Zákon CCIII z roku 2011 o volbě členů parlamentu v Maďarsku.
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na systému brzd a protivah. Klíčovým prvkem demokracie a správně fungujícího systému 
brzd a protivah je taktéž svoboda sdělovacích prostředků1. Nová maďarská ústava zavádí 
následující institucionální změny, které by případně mohly oslabit fungování tohoto systému:

5.1. Omezená působnost ústavy

Ustanovení čl. 37 odst. 4 nové ústavy omezuje pravomoc přezkumu ústavnosti zákonů o 
státním rozpočtu a uplatnění této pravomoci na výslovně uvedené oblasti („porušení práva na 
život a lidskou důstojnost, práva na ochranu osobních údajů, svobody myšlení, svědomí a 
náboženského vyznání a práv souvisejících s maďarským občanstvím [...]“), čímž je vyloučen 
přezkum ústavnosti v případě porušení ostatních základních práv.

V tomto ohledu Benátská komise připomněla, že „dostatečně rozsáhlé pravomoci jsou zásadní 
pro zajištění toho, aby soud dohlížel na ústavnost nejvýznamnějších zásad a nastavení 
společnosti, včetně všech ústavně zaručených základních práv. Omezení pravomoci soudu 
takovým způsobem, že by přezkoumával některé státní zákony pouze s ohledem na 
vymezenou část ústavy, je tedy v rozporu se zjevným cílem maďarského parlamentu jakožto 
ústavodárného sboru „posílit ochranu základních práv v Maďarsku““2.

Podle článku 273 přechodných ustanovení se navíc toto omezení vztahuje i na zákony 
vyhlášené v době, kdy poměr veřejného dluhu vůči hrubému domácímu produktu přesahuje 
50 %. V tomto ohledu Benátská komise vyjádřila následující kritiku: „Ústava předepisuje 
zvláštní kritéria pro správu státního rozpočtu a stejně tak přísná omezení státního dluhu. 
Nicméně namísto toho, aby ústavnímu soudu poskytovala možnost úplné kontroly nad 
ústavností právních předpisů o rozpočtu a daních, dává zvláštní pravomoc zasahovat do této 
oblasti nové Radě pro rozpočet. V souladu s právem veta, kterým disponuje Rada pro 
rozpočet, je uvedené omezení pravomocí ústavního soudu, které se týká právních předpisů 
o rozpočtu, daních a dalších finančních předpisů, podmíněno skutečností, že státní dluh 
přesáhne 50 % HDP.4“

Nezávislost ústavního soudu a jeho členů by měla být jasně stanovena v ústavě5 a mělo by být
uváženo, zda obecná ustanovení základního zákona týkající se právního státu a dělby moci 
(články B a C) jsou či nejsou dostatečnými ústavními zárukami, pokud jde o nezávislost 

                                               
1 Otázkou svobody sdělovacích prostředků se zabývá pracovní dokument 3.

2 Viz odstavec 99 stanoviska k nové maďarské ústavě, které Benátská komise přijala ve dnech 17.–18. června 
2011. CDL-AD(2011)016.

3 Ústavní soud Maďarska zrušil toto ustanovení dne 28. prosince 2012 (rozhodnutí č. 45/2012).

4 Viz odstavec 98 stanoviska k nové maďarské ústavě, které Benátská komise přijala ve dnech 17.–18. června 
2011. CDL-AD(2011)016.

5 V čl. 24 odst. 1 základního zákona se uvádí, že „ústavní soud je nejvyšším orgánem, který chrání základní 
zákon,“ aniž by v něm byla jakýmkoli způsobem zmíněna nezávislost ústavního soudu. Článek 24 dále obsahuje 
seznam pravomocí a v posledním odstavci uvádí, že „podrobná pravidla pravomocí, organizace a činnosti 
ústavního soudu“ spadají do kompetence základních právních předpisů.
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ústavního soudu1.

5.2. Omezení pravomocí parlamentu

Omezení pravomocí parlamentu bylo zavedeno také v oblasti rozpočtových záležitostí, jelikož 
nově zřízená neparlamentní Rada pro rozpočet má podle všeho v řadě případů právo veta 
v souvislosti se státním rozpočtem2. Přijetí rozpočtu je zpravidla ústřední pravomocí a 
výlučnou výsadou parlamentu a umožňuje provádění politického programu. Benátská komise 
připomíná, že podmínění takového rozhodnutí souhlasem jiného orgánu s omezenou 
demokratickou legitimitou může negativně ovlivnit demokratickou legitimitu rozhodnutí 
o rozpočtu.3

Dále je třeba připomenout kritiku vyjádřenou Benátskou komisí, podle níž velmi těsný časový 
rámec pro sestavení nové ústavy omezil možnost vést skutečnou diskusi s opozičními silami 
v parlamentu4. Tato praxe může oslabovat správné fungování systému zastupitelské
demokracie, která je založena na respektování práv opozice.

5.3. Nezávislost soudnictví: zbývající nedostatky

Soudnictví je předmětem celkové reformy stanovené ve dvou základních právních 
předpisech5, jejichž první znění jednoznačně ohrozilo nezávislost soudnictví6. Nezávislostí se 
rozumí, že soudnictví nepodléhá vnějším tlakům a zásahům jiných složek státní moci, 
zejména výkonné složky. Tento požadavek je nedílnou součástí základní demokratické 
zásady, kterou je dělba moci.

                                               
1 Maďarská vláda ve svých připomínkách k návrhu stanoviska Benátské komise k zákonu z roku 2011 o 
ústavním soudu Maďarska uvádí: „Nezávislost ústavního soudu jakožto orgánu je zásadou, která není výslovně 
zmíněna v základním zákoně, ovšem vyplývá z obecných zásad základního zákona, zejména ze zásady právního 
státu a dělby moci [čl. B odst. 1 a čl. C odst. 1 základního zákona]“. CDL(2012)045.

2 V ustanovení čl. 44 odst. 3 základního zákona se uvádí: „Přijetí zákona o státním rozpočtu podléhá 
předchozímu souhlasu ze strany Rady pro rozpočet, aby tak byly splněny požadavky stanovené v čl. 36 odst. 4 a 
5.“ Ustanovení čl. 36 odst. 4 a 5 zní takto: „(4) Parlament nemůže přijmout zákon o státním rozpočtu, který 
umožňuje, aby státní dluh přesáhnul polovinu hrubého domácího produktu. (5) Jestliže státní dluh přesahuje 
polovinu hrubého domácího produktu, parlament může zákon o státním rozpočtu přijmout jedině tehdy, pokud 
jsou v něm stanovena opatření na poměrné snížení státního dluhu vůči hrubému domácímu produktu.“

3 Viz odstavec 129 stanoviska k nové maďarské ústavě, které Benátská komise přijala ve dnech 17.–18. června 
2011. CDL-AD(2011)016.

4 Viz odstavec 144 stanoviska k nové maďarské ústavě, které Benátská komise přijala ve dnech 17.–18. června 
2011. CDL-AD(2011)016.

5 Zákon CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů v Maďarsku a zákon CLXII z roku 2011 o právním 
postavení a odměňování soudců v Maďarsku.

6 Viz pracovní dokument 1 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu 
s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012) – nezávislost soudnictví.
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Dne 2. července 2012 maďarský parlament pozměnil výše uvedené základní právní předpisy1. 
Změny zohledňují většinu doporučení Benátské komise, zejména se jedná o omezení 
pravomocí předsedy Národního soudního úřadu (NSÚ), převod některých jeho pravomocí do 
kompetence Národní rady pro soudnictví a posílení odpovědnosti předsedy NSÚ.

Tři hlavní otázky související s nezávislostí soudnictví však zůstávají nevyřešené.

Zaprvé jde o to, že klíčové záruky nezávislosti soudců, jako jsou například jejich 
neodvolatelnost, pevně stanovená délka funkčního období, struktura a složení řídicích orgánů, 
neupravuje ústava a jsou společně s podrobnými pravidly organizace a správy soudnictví 
stanoveny základními právními předpisy. Co se týče úrovně regulace, Benátská komise se 
domnívá, že „ústavní záruky, zásady a struktury související se soudnictvím jsou nedostatečně 
rozvinuté“2.

Zadruhé, pokud jde o úpravu převádění soudních případů, dřívější pravidla předsedovi NSÚ 
umožňovala přidělit určitou věc jinému než příslušnému soudu, aby bylo možné „rozhodnout 
danou věc v přiměřené lhůtě“. Nedávno přijaté změny omezují tuto pravomoc v tom smyslu, 
že předseda NSÚ nyní musí při převodu případů přihlížet k zásadám Národní rady pro 
soudnictví a každé takové rozhodnutí musí odůvodnit. Přijaté změny však nestanoví kritéria 
pro výběr případů, které mají být převedeny, ani Národní radě pro soudnictví nesvěřují 
mandát k přijetí kritérií výběru3, jak vyžaduje právo na spravedlivý proces a na zákonného 
soudce4.

                                               
1 Benátská komise ve svém stanovisku k základním právním předpisům o soudnictví, které byly pozměněny 
v návaznosti na přijetí stanoviska CDL-AD(2012)001 o Maďarsku, usuzuje: „Změny ze dne 2. července 2012 se 
týkají většiny připomínek vyjádřených ve stanovisku CDL-AD(2012)001 Benátské komise ze dnů 16.–
17. března 2012 k zákonu CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů a k zákonu CLXII z roku 2011 
o právním postavení a odměňování soudců v Maďarsku.“ (odstavec 83 stanoviska CDL-AD(2012)020).

2 Viz odstavec 82 stanoviska k základním právním předpisům o soudnictví, které byly pozměněny v návaznosti 
na stanovisko CDL-AD(2012)001 o Maďarsku přijaté Benátskou komisí ve dnech 12.–13. října 2012. CDL-
AD(2012)020.

3 V tomto ohledu se v připomínkách, které Maďarsko předložilo k návrhu stanoviska Benátské komise 
k pozměněným základním právním předpisům o soudnictví (CDL(2012)072), uvádí: „Národní radě pro 
soudnictví nebyl udělen zákonný mandát vypracovat mimo zásad pro určení příslušného soudu také zásady, 
kterými by se řídil výběr případů, jež mají být převedeny, neboť jedině předseda soudu zahajující určení jiného 
soudu může posoudit, zda se jedná o případ, jenž má být převeden, přičemž zohlední zvláštní charakteristiky
případu a pracovní zatížení a personální kapacity daného soudu.“

4 Právo na spravedlivý proces a právo na zákonného soudce jsou zakotveny v čl. 47 odst. 2 Listiny základních 
práv Evropské unie, v němž se uvádí: „Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené 
lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. [...]“Na evropské úrovni jsou 
právo na spravedlivý proces a právo na zákonného soudce zaručeny v článku 6 Evropské úmluvy o lidských 
právech. Ve svém stanovisku č. 683/2012 k základním právním předpisům o soudnictví, které byly pozměněny 
v návaznosti na přijetí stanoviska CDL-AD(2012)001 o Maďarsku dospívá Benátská komise k závěru, že 
„Benátská komise rozhodně nesouhlasí se systémem převádění případů, neboť to není v souladu se zásadou 
zákonného soudce, která je zásadní složkou právního státu“ (odstavec 74, CDL-AD(2012)020).
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Zatřetí musí být bezodkladně a správně uplatněno rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 
přijaté dne 6. listopadu 20121, v němž se uvádí, že snížení hranice důchodového věku 
v případě maďarských soudců ze 70 na 62 let představuje neodůvodněnou diskriminaci na 
základě věku.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že uplatnění rozsudku maďarského ústavního soudu 
č. 33/2012, kterým bylo totéž opatření zrušeno, vyústilo v právní nejistotu. Benátská komise 
uvedla: „Předsedkyně NSÚ vyzvala dotčené soudce, aby se obrátili na soudy zabývající se 
pracovním právem, a to s cílem zvrátit ukončení jejich služebního poměru. Několik soudců již 
se svými případy před pracovněprávními soudy uspělo, ale předsedkyně NSÚ se proti těmto 
rozsudkům odvolala, jelikož nesouhlasí s jejich odůvodněním. Nejdůležitější je to, že ani 
konečné rozsudky pracovněprávních soudů nepovedou k opětovnému profesnímu začlenění 
dotčených soudců, soudci totiž musí podstoupit nový proces jmenování a mohou být přiřazeni 
k jiným soudům než těm, pro něž pracovali před svým propuštěním.“2

Tento právní spor byl řešen rovněž před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, 
jelikož dvě skupiny maďarských soudců předložily dne 20. června 2012 dvě stížnosti, jejichž 
prostřednictvím usilují o rozhodnutí, že maďarské právní předpisy snižující věkovou hranici 
pro odchod soudců do důchodu porušují Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP)3.

S cílem zajistit soulad s rozhodnutími maďarského ústavního soudu (č. 33/2012) i Soudního 
dvora Evropské unie (věc C-286/12) předložila maďarská vláda dne 21. prosince 2012 návrh 
zákona č. T/9598 o legislativních změnách týkajících se horní věkové hranice, která se 
použije v případě některých právních vztahů soudců4.

Návrh zákona doposud nebyl projednán v maďarském parlamentu.

Co se týče důchodového věku soudců, uvedený návrh zákona stanoví horní věkovou hranici a 
věkovou hranici odchodu do starobního důchodu na 65 let věku, které se použijí po uplynutí 
desetiletého přechodného období. Návrh zákona konkrétněji zavádí postupně se snižující 
horní věkovou hranici, a to až do 31. prosince 2022, kdy jak obecná věková hranice pro 
odchod do starobního důchodu, tak horní věková hranice budou dosahovat 65 let věku.

Pokud jde o opětovné profesní začlenění nezákonně propuštěných soudců, aby bylo vyhověno 
rozhodnutí ústavního soudu č. 33/2012, návrh zákona stanoví toto: propuštěný soudce musí 
předložit žádost o opětovné profesní začlenění předsedovi NSÚ, který zajistí, aby byly soudci 
uhrazeny nevyplacené odměny a další služební požitky, které se soudcům vyplácí. Soudce 
poté bude opět zaměstnán ve „služební oblasti“, v níž vykonával svoji funkci před 
propuštěním. 

                                               
1 Věc C-286/12, Komise v. Maďarsko.

2 Viz odstavec 76 stanoviska Benátské komise č. 683/2012.

3 45434/12 – J. B. a 110 dalších, 45438/12 – Almásy a 45 dalších.

4 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf
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Uvedený termín nespecifikuje, zda soudce nastoupí na přesně tentýž post (se stejnými úkoly 
a povinnostmi), který zastával před svým propuštěním.

Návrh zákona výslovně vylučuje možnost, aby soudce opětovně nastoupil na post ve vedení 
soudu. Nejnovější návrh na pozměnění návrhu zákona č. T/9598 o legislativních změnách 
týkajících se horní věkové hranice, která se použije v případě některých právních vztahů 
soudců1, však vypouští právní ustanovení, které zamezuje v opětovném profesním začlenění 
soudců a státních zástupců.

Nepožádá-li soudce o opětovné profesní začlenění, předseda NSÚ musí nařídit, aby bylo 
soudci vyplaceno paušální odškodnění ve výši dvanácti měsíčních platů.

5.4. Ukončení funkce nejzkušenějších soudců před uplynutím jejich funkčního období

Další otázkou, která souvisí se systémem brzd a protivah, je ukončování funkce a náhrada 
vedoucích pracovníků některých institucí před uplynutím jejich oficiálního funkčního období. 

V důsledku transformace nejvyššího soudu v tzv. Kurii, byl s platností od 1. ledna 2012 ze 
své funkce odvolán také předseda nejvyššího soudu, přestože parlament ho zvolil v roce 2009 
na šestileté období2. Záruka neodvolatelnosti je klíčovým prvkem nezávislosti soudnictví.

Nový zákon o svobodě informací3, který byl přijat v červenci 2011, zrušil institut komisaře 
pro ochranu údajů a svobodu informací a nahradil ho nově zřízenou národní agenturou pro 
ochranu údajů. Bývalý komisař, který zastával tento post od září 2008, tedy byl ze své funkce 
odvolán s platností od 1. ledna 2012 (dva a půl roku před uplynutím regulérního šestiletého 
funkčního období).

Nezávislost inspektorů ochrany údajů je zakotvena v článku 16 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a v článku 8 Listiny základních práv. Komise proti Maďarsku zahájila řízení 
o nesplnění povinnosti4 s odůvodněním, že délka funkčního období musí být přiměřená, 
a jestliže ji členský stát určitým způsobem stanoví, musí být tato délka nevyhnutelně 
respektována. Ve svých žalobních důvodech Komise odkazuje na směrnici 95/46/ES, v níž je 
stanoveno, že každý členský stát pověří dohledem nad dodržováním vnitrostátních předpisů 
provádějících tuto směrnici jeden nebo několik orgánů veřejné moci, které plní úkoly, jimiž 
jsou pověřeny, zcela nezávisle. Podle Komise „představuje předčasné odvolání orgánu 
pověřeného dohledem nad ochranou údajů z funkce zásah do směrnicí požadované 

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

2 Ustanovení čl. 11 odst. 2 přechodných ustanovení základního zákona zní takto: „Mandát předsedy Nejvyššího 
soudu a předsedy a členů Národní rady pro spravedlnost bude ukončen vstupem základního zákona v platnost.“ 

3 Zákon CXII z roku 2011 o samostatném rozhodování o informacích a svobodě informací.

4 Evropská komise v. Maďarsko, věc C-288/12. Komise požádala Soudní dvůr, aby určil, že Maďarsko tím, že 
předčasně odvolalo z funkce inspektora ochrany údajů, porušilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze směrnice 
95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů.
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nezávislosti tohoto orgánu“1.

6. Volební reforma

Demokracie v členských státech EU, a tedy i EU jako celku, vyžaduje, aby bylo vnitrostátní 
volební právo v souladu s určitým souborem základních standardů. Většina těchto standardů 
vyplývá především z ústavních zásad, které se vztahují na volební právní předpisy, a zejména 
z článku 21 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 a článku 3 dodatkového 
protokolu k Evropské úmluvě o lidských právech. Všechny členské státy EU, včetně 
Maďarska, se zavázaly dodržovat kodex osvědčených postupů ve volebních záležitostech, 
které stanovila Rada Evropy2.

Součástí rozsáhlé institucionální a ústavní reformy v Maďarsku jsou také nové volební právní 
předpisy, konkrétně se jedná o zákon CCIII z roku 2011 o volbě členů parlamentu 
v Maďarsku3 a nový zákon o volebním procesu.

Zákon CCIII z roku 2011 o volbě členů parlamentu v Maďarsku, který byl přijat dne 
23. prosince 2011 a vstoupil v platnost dne 1. ledna 20124, zavedl tyto změny: – výrazné 
snížení počtu křesel v parlamentu (z 386 na 199); – změněný vzorec pro přidělování 
parlamentních křesel (smíšený proporcionálně-většinový systém s větším důrazem na 
většinovou část); – zavedení jednokolových voleb namísto dvoukolového systému, který se 
dříve používal pro přidělování parlamentních křesel na základě většinové části volebního 
systému; – snížení počtu volebních obvodů a zavedení přílohy stanovící detailní popis 
každého obvodu; – rozšíření práva volit na maďarské občany žijící v zahraničí, avšak pouze 
v případě proporcionální části voleb; – zvláštní pravidla pro zastoupení národnostních menšin 
v parlamentu.

Návrh zákona o volebním procesu byl předložen dne 18. září 2012 jakožto návrh jednotlivých 
poslanců5, konkrétně se jednalo o poslance politických stran Fidesz a KDNP. Záměrem bylo 
nahradit stávající automatickou registraci všech voličů s bydlištěm v Maďarsku systémem 
dobrovolné registrace, která má být podmínkou pro výkon práva jednotlivce zúčastnit se 
voleb.

Téhož dne, kdy byl předložen návrh zákona o volebním procesu, byl v parlamentu rovněž 
jakožto návrh jednotlivých poslanců předložen návrh na změnu přechodných ustanovení 
základního zákona, jež na základě první změny ústavy tvoří nedílnou součást základního 

                                               
1 Evropská komise v. Maďarsko, věc C-288/12, Úř. věst. C 227, 28.7.2012, s. 15.

2 Soubor platných standardů je stanoven v kodexu osvědčených postupů ve volebních záležitostech, který 
sestavila Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise) v roce 2002. 
CDL(2002)023rev.

3 Benátská komise poskytla neoficiální překlad. Viz CDL-REF(2012)003.

4 Viz společné stanovisko Benátské komise a OBSE/ODIHR. CDL-AD(2012)012.

5 T/8405.



DT\923929CS.doc 13/16 PE502.280v01-00

CS

zákona1. Parlament návrh přijal dne 29. října 2012 a k jeho zveřejnění došlo dne 9. listopadu. 
Druhou změnou ústavy byl v základním zákoně zakotven požadavek na registraci voličů2.

Mluvčí parlamentu podepsal návrh zákona o volebním procesu dne 1. prosince 2012. Týká se 
voleb na vnitrostátní úrovni (do parlamentu, místních samospráv a na úrovni národnostních 
menšin) i voleb do Evropského parlamentu.

Zákon nebyl doposud vyhlášen, neboť dne 6. prosince 2012 ho prezident republiky předložil 
ústavnímu soudu k ústavnímu přezkumu v souladu s čl. 6 odst. 4 základního zákona3.

Ve své žádosti prezident Maďarské republiky požádal ústavní soud, aby zneplatnil řadu 
ustanovení zákona o volebním procesu, jimiž se řídí pravidla registrace voličů a politická 
reklama během kampaně (články 88, 92, 151, čl. 152 odst. 5, čl. 154 odst. 1 a čl. 353 odst. 4). 
Prezidentův návrh je založen na článku B (demokracie a právní stát), článku I (první článek 
kapitoly „Svoboda a odpovědnost“) článku IX (svoboda projevu a svoboda tisku), článku XV 
(rovnost a právo na nediskriminaci), článku XXIII (právo volit) základního zákona, na čl. 23 
odst. 3 přechodných ustanovení základního zákona a odkazuje rovněž na článek 3 prvního 
dodatkového protokolu k EÚLP4 a na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.

Přesněji se jedná o tato napadená ustanovení:

– Ustanovení čl. 88 odst. 1 a 2 stanoví dva rozdílné druhy registrace, a to pro voliče 
s bydlištěm v Maďarsku a voliče, kteří pobývají v zahraničí. Voliči s bydlištěm v Maďarsku 
se mohou zaregistrovat osobně nebo prostřednictvím „portálu občanů“, tj. elektronickými 
prostředky umožňujícími identifikaci osoby, která žádost podala. Žádost musí být adresována 
příslušnému místnímu orgánu, v jehož působnosti volič pobývá. Voliči, kteří nepobývají 
v Maďarsku, se mohou zaregistrovat dopisem nebo prostřednictvím „portálu občanů“. Podle 
prezidentova návrhu je povinnost podat žádost u příslušného místního orgánu přísnější 
podmínkou, než jak je stanoveno v přechodných ustanoveních, a mohla by narušovat zásadu 
proporcionality.
                                               
1 T/8404.

2 Do článku 23 přechodných ustanovení základního zákona byly doplněny následující odstavce 3 až 5: „(3) Aby 
byla práva stanovená v článku XXIII základního zákona platná, všichni voliči podle čl. XXIII odst. 1 až 3 a 
odst. 7 základního zákona musí být na základě vlastní žádosti zaregistrováni; právo volit lze vykonávat po 
zaregistrování. O registraci mohou požádat a) voliči s bydlištěm v Maďarsku: osobně nebo elektronickými 
prostředky umožňujícími identifikaci osoby, která podala žádost, b) voliči, kteří nemají bydliště v Maďarsku: 
formou dopisu nebo elektronickými prostředky umožňujícími identifikaci osoby, která podala žádost. (4) O zápis 
do registru lze požádat nejpozději patnáct dnů před konáním voleb nebo referenda. (5) Registr bude podle 
odstavců 3 a 4 znovu sestaven pokaždé před všeobecnými parlamentními volbami s výjimkou voleb konaných 
v důsledku situace, kdy parlament rozhodl o svém rozpuštění nebo byl rozpuštěn.“

3 „Domnívá-li se prezident republiky, že zákon nebo jeho ustanovení jsou v rozporu se základním zákonem [...], 
předloží tento zákon ústavnímu soudu k přezkumu jeho slučitelnosti se základním zákonem.“

4 Článek 3 prvního dodatkového protokolu EÚLP zní: „Vysoké smluvní strany se zavazují konat v rozumných 
intervalech svobodné volby s tajným hlasováním za podmínek, které zajistí svobodné vyjádření názorů lidu při 
volbě zákonodárného sboru.“
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– Článek 92 uvádí, že na voliče, kteří pobývají v Maďarsku, ale nemají adresu, se vztahují 
ustanovení platná pro voliče pobývající v zahraničí. Podle prezidentova návrhu je toto 
ustanovení diskriminační.
– Článek 151 a čl. 152 odst. 5 se týkají volební kampaně. Politická reklama v průběhu 
kampaně bude povolena pouze v případě poskytovatelů veřejnoprávních mediálních služeb a 
musí být ukončena nejpozději 48 hodin před volbou. Promítání politické reklamy v kinech 
nebude povoleno. Podle návrhu je toto pravidlo v rozporu se svobodou projevu a tisku. 
– Ustanovení čl. 154 odst. 1 zakazuje zveřejňování výsledků průzkumů veřejného mínění 
týkajících se voleb, a to v průběhu posledních šesti dnů kampaně. Podle návrhu je toto 
ustanovení v rozporu se svobodou projevu a tisku.
– V čl. 353 odst. 4 je obsaženo technické ustanovení o použitelnosti nového postupu, který je 
podle všeho v rozporu s článkem 23 přechodných ustanovení.

V návaznosti na žádost prezidenta Maďarské republiky ústavní soud dne 4. ledna 2013 
dokončil svůj ústavní přezkum (rozhodnutí č. 1/2013)1.

Co se týče požadavku registrace, soud prohlásil, že v případě občanů pobývajících 
v Maďarsku povinná registrace bezdůvodně omezuje právo volit, což je v rozporu se 
základním zákonem. Soud naopak připustil, že registrace je v některých případech 
odůvodněná, jelikož některým skupinám voličů umožňuje výkon práva volit. Do těchto 
skupin patří maďarští voliči, kteří nemají bydliště v Maďarsku, příslušníci národnostní 
menšiny žijící v Maďarsku, kteří si přejí volit kandidáty uvedené na volebních listinách pro 
národností menšiny, a osoby, které ke své účasti ve volbách potřebují asistenci. Soud navíc 
dodal, že kdyby se voliči, jimž nelze bez předchozí registrace zaručit jejich právo volit, mohli 
zaregistrovat pouze v místě svého trvalého bydliště a nikoli v místě jejich obvyklého bydliště, 
znamenalo by to nepřiměřené omezení práva volit.

Ústavní soud se rovněž domnívá, že vyloučení možnosti osobní registrace u voličů, kteří žijí 
v Maďarsku, ale nemají adresu, je diskriminační.

Pokud jde o pravidla volební kampaně, soud prohlásil, že ustanovení umožňující uveřejňování 
politické reklamy v průběhu volební kampaně pouze prostřednictvím poskytovatelů 
veřejnoprávních mediálních služeb a pravidla zakazující zveřejňování průzkumů veřejného 
mínění v průběhu šesti dnů před volbami nepřiměřeně omezují svobodu projevu a svobodu 
tisku, a jsou tudíž v rozporu se základním zákonem.

Soud tedy prohlásil, že následující ustanovení zákona o volebním procesu přijatého dne 
26. listopadu 2012, jsou protiústavní: čl. 82 odst. 2, čl. 88 odst. 1 články 92, 106, 151, čl. 152 
odst. 5, čl. 154 odst. 1 a čl. 353 odst. 4.

7. Nedávný návrh na čtvrtou změnu ústavy

                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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Dne 8. února 2013 předložila koalice FIDESZ/KDNP návrh čtvrté změny ústavy a to formou 
návrhu jednotlivých poslanců1, který podepsali téměř všichni členové koalice.
Návrh čtvrté změny ústavy začleňuje do znění základního zákona všechna přechodná 
ustanovení – s výjimkou ustanovení o požadavku na registraci voličů – která dne 28. prosince 
2012 z procesních důvodů zrušil maďarský ústavní soud (rozhodnutí č. 45/2012). Mezi tato 
ustanovení patří např.: ustanovení o bývalé komunistické straně zahrnující neuplatnění 
promlčecí lhůty závažných zločinů spáchaných za komunistické diktatury (článek 3 návrhu, 
který doplňuje nový článek U do části „Základní zásady“ základního zákona – dřívější 
preambule a články 1 až 4 přechodných ustanovení); pravomoc parlamentu sestavovat seznam 
oficiálně uznávaných církví (článek 4 návrhu – dřívější čl. 21 odst. 1 přechodných 
ustanovení); pravomoc parlamentu stanovit podrobná pravidla k právům národnostních 
menšin žijících v Maďarsku a požadavky týkající se uznávání národnostních menšin (článek 9 
návrhu – dřívější čl. 21 odst. 2 přechodných ustanovení); pravomoc předsedy Národního 
soudního úřadu přidělit určitý soudní případ jinému než obecně příslušnému soudu (článek 14 
návrhu – dřívější čl. 11 odst. 3 a 4 přechodných ustanovení); prodloužení týkající se omezení 
soudního přezkumu rozpočtových a finančních právních předpisů na dobu neurčitou (čl. 17 
odst. 1 návrhu) atd.

Návrh čtvrté změny ústavy navíc obsahuje přinejmenším dvě ustanovení o ústavním soudu, 
která jsou znepokojující:

Podle prvního ustanovení může ústavní soud přezkoumávat základní zákon a veškeré jeho 
změny pouze z hlediska slučitelnosti s procesními požadavky stanovenými v základním 
zákoně s ohledem na jeho přijetí a vyhlášení (čl. 12 odst. 4 návrhu). Soud tedy v budoucnosti 
nebude moci přezkoumávat podstatu jakýchkoli ústavních změn, a do základního zákona tak 
bude možné začleňovat jakékoli změny bez ohledu na jejich obsah2. S cílem doplnit toto 
ustanovení usiluje článek 11 o to, aby byl prezident republiky pověřen úkolem zaslat přijatý 
základní zákon a veškeré jeho změny ústavnímu soudu, a to pro účely přezkumu slučitelnosti 
(pouze) s procesními požadavky stanovenými v základním zákoně s ohledem na jeho přijetí.

Návrh navíc pro takovou revizi stanoví krátkou lhůtu, konkrétně uvádí „nejpozději do třiceti 
dnů“ (čl. 12 odst. 5 návrhu).

Podle druhého ustanovení není možné přihlížet při výkladu základního zákona k rozhodnutím 
ústavního soudu a souvisejícím odůvodněním přijatým před vstupem základního zákona 
v platnost (článek 19 návrhu). Jinak řečeno, pro účely výkladu základního zákona nebude 
možné přihlížet k judikatuře ústavního soudu s dvacetiletou historií. V návrhu není přesně 
určen subjekt uvedeného zákazu; může se proto vztahovat nejen na ústavní soud, ale také na 
běžné soudy. (Některé ústavní zásady maďarského práva jsou založeny výhradně na 
judikatuře ústavního soudu. Např. jde o to, že vedle povinností vyplývajících z mezinárodního 
práva je vnitrostátním právním základem k neexistenci trestu smrti rozhodnutí 23/1990 
ústavního soudu.)
Návrh stanoví další omezení týkající se jurisdikce ústavního soudu: – stanoví krátkou lhůtu 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929

2 Podle ustálené judikatury ústavního soudu totiž soud přezkoumával pouze změny ústavy založené na 
procesních důvodech, ale tato praxe vycházela spíše ze zdrženlivého přístupu samotného soudu než z ústavního 
zákazu.
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(„bezodkladně a nejpozději do třiceti dnů“) pro přezkum zabývající se na žádost soudce tím, 
zda je právní předpis, který se použije v konkrétním případě, v souladu se základním zákonem 
(čl. 12 odst. 1 návrhu).

Některá ustanovení návrhu na čtvrtou změnu ústavy navíc mohou omezovat řadu základních 
práv, přestože ústavní soud taková omezení dříve prohlásil za protiústavní:

– svoboda slova nesmí být vykonávána s cílem poškodit důstojnost maďarského národu 
(a jiných komunit, jako jsou etnické, rasové či náboženské menšiny) (prohlášeno za 
protiústavní již v rozhodnutích 30/19921 a 18/20042) (čl. 5 odst. 2 návrhu);
– studenti, jejichž studium na maďarských univerzitách je finančně podporováno, mohou být 
vázáni zákonnou povinností pracovat v Maďarsku po určitou dobu po dokončení studia 
(článek 7 návrhu); ústavní změna stanoví, že takové omezení se řídí výhradně maďarským 
právem (prohlášeno za protiústavní – z formálních důvodů – již v rozhodnutí 32/20123);
– zákonem parlamentu nebo místní vyhláškou může být stanoveno, že je nelegální trvale 
pobývat na veřejných prostranstvích (prohlášeno za protiústavní již v rozhodnutí 38/20124).
Na závěr návrh na čtvrtou změnu ústavy navrhuje, aby byla do ústavy začleněna různá 
ustanovení, např.:
– existence „parlamentní stráže“ pod vedením mluvčího parlamentu;

– pravidla finančního řízení veřejných institucí vysokoškolského vzdělávání má určovat 
vláda, která má rovněž dohlížet na jejich finanční řízení.

Návrh na čtvrtou změnu ústavy je v současné době projednáván v maďarském parlamentu.

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

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

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

4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument


