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1. Introduzzjoni

B’riżultat tal-elezzjonijiet tal-2010, il-maġġoranza tal-gvern kisbet żewġ terzi tas-siġġijiet fil-
Parlament. B’din il-maġġoranza kwalifikata, il-maġġoranza li tmexxi u l-gvern setgħu jniedu 
b’mod immedjat l-attività leġiżlattiva għar-riforma tal-qafas kostituzzjonali u istituzzjonali 
tal-Ungerija. 

L-impatt ġenerali ta’ dan il-proċess ta’ riforma, li jikkonċerna firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet 
inklużi l-operat tal-ġudikatura, il-protezzjoni tal-familja, l-elezzjonijiet tal-Parlament, il-
libertà tal-espressjoni, jqajjem tħassib fir-rigward tal-kompatibbiltà mal-prinċipji tad-
demokrazija u l-istat tad-dritt stabbilit fil-Liġi Ewropea. 

Id-demokrazija u l-istat tad-dritt, li ġew stabbiliti fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea (TUE) u msemmija fil-Preambolu tat-TUE kif ukoll fil-Preambolu tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, jeħtieġu separazzjoni ċara ta’ setgħat bejn l-korpi 
indipendenti. Fatturi ewlenin ta’ dawn iż-żewġ prinċipji jinkludu: (i) ir-rispett għal-legalità, 
inkluż proċess trasparenti, responsabbli u demokratiku li jiddigrieta l-liġi; (ii) ċertezza legali; 
(iii) sistema b’saħħitha ta’ demokrazija rappreżentattiva bbażata fuq elezzjonijiet ħielsa u li 
tirrispetta d-drittijiet tal-oppożizzjoni; (iv) kontroll effettiv tal-konformità tal-leġiżlazzjoni 
mal-kostituzzjoni; (v) gvern u amministrazzjoni effettivi, trasparenti, parteċipatorji u 
responsabbli; (vi) ġudikatura indipendenti u imparzjali; (vii) midja indipendenti; (viii) rispett 
għad-drittijiet fundamentali1. 

2. Il-proċess tal-adozzjoni tal-ordni kostituzzjonali l-ġdida tal-Ungerija

Fit-18 ta’ April 2011 il-Parlament Ungeriż adotta Kostituzzjoni ġdida li tirrappreżenta l-Liġi 
Fundamentali tal-Ungerija, li daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2012. 

L-adozzjoni tal-Kostituzzjoni l-ġdida kienet l-ewwel pass għal proċess komprensiv ta’ riforma 
li wassal għat-twaqqif ta’ qafas kostituzzjonali u istituzzjonali ġdid. Fil-fatt, sett mifrux ta’ 
liġijiet kardinali daħal fis-seħħ wara l-adozzjoni tal-Kostituzzjoni l-ġdida li b’mod sostanzjali 
mmodifika kważi lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-gvern kollha (il-parlament, il-qorti 
kostituzzjonali, il-ġudikatura, is-servizz ta’ prosekuzzjoni pubblika, l-awtorità tal-protezzjoni 
tad-dejta, il-gvernijiet lokali, il-bank nazzjonali u l-liġi tal-familja).

Il-proċess li jwassal għall-adozzjoni tal-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija huwa l-ewwel 
element li ġie kkritikat. L-abbozz tal-Kostituzzjoni l-ġdida tħejja mir-rappreżentanti eletti tal-
FIDESZ/KDNP (koalizzjoni fil-gvern) u tressaq quddiem il-Parlament Ungeriż fl-
14 ta’ Marzu 2011 abbażi ta’ abbozz minn membru privat. Il-Kostituzzjoni l-ġdida ġiet 

                                               
1 Għal analiżi dettaljata tat-tifsiriet mogħtija lill-kunċett tal-istat tad-dritt fil-livell internazzjonali, Ewropew u 
nazzjonali, ara r-Rapport dwar l-Istat tad-Dritt, adottat mill-Kummissjoni ta’ Venezja fil-25-26 ta’ Marzu 2011. 
CDL-AD(2011)003rev.
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adottata mill-Parlament Ungeriż fit-18 ta’ April 2011 bil-voti tal-koalizzjoni fil-gvern1.

Filwaqt li l-leġiżlazzjoni sponsorjata mill-gvern teħtieġ proċedura elaborata ta’ konsulta mal-
partijiet interessati rilevanti, l-abbozzi minn membri individwali jistgħu jieħdu triq aktar 
"sempliċi". B’mod aktar speċifiku, ir-regoli stabbilti fl-Att CXXXI tal-2010 dwar il-
parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fit-tħejjija ta’ leġiżlazzjoni jew fid-digriet 24/2011 (VIII. 9.) 
tal-Ministru għall-Amministrazzjoni Pubblika u l-Ġustizzja dwar valutazzjoni tal-impatt 
preliminarja u ex post ma japplikawx meta l-leġiżlazzjoni tiġi proposta bħala abbozz minn 
membru individwali jew privat. Din il-proċedura ppermettiet lill-koalizzjoni fil-gvern biex 
tħejji u tadotta l-Kostituzzjoni l-ġdida f’perjodu qasir ta’ żmien (xahar: l-abbozz tressaq fl-
14 ta’ Marzu 2011 u ġie adottat fit-18 ta’ April 2011). It-tieni emenda kostituzzjonali ġiet 
adottata wkoll abbażi ta’ abbozz minn membru individwali2. 

Fost il-liġijiet kardinali, dawn li ġejjin daħlu fis-seħħ abbażi ta’ abbozz minn membru privat: 
– l-Att CCIII tal-2011 dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament; – l-Att CCXI tal-2011 dwar 
il-protezzjoni tal-familji; – l-Att CCVI tal-2011 dwar il-libertà tat-twemmin u r-reliġjon, u l-
istatus tal-knejjes; – l-Att CCII tal-2011 dwar l-istemma u l-bandiera nazzjonali kif ukoll id-
dekorazzjonijiet tal-Istat tal-Ungerija; – l-Att XXXVI tal-2012 dwar il-Parlament – l-abbozz 
tal-att kardinali dwar il-proċedura elettorali3.

Iż-żmien u l-livell tad-dibattitu politiku u l-konsulta pubblika4 dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida 
kif ukoll dwar il-liġijiet kardinali kienu soġġetti għal kritika5. Fl-aħħar ġimagħtejn tal-2011 il-

                                               
1 Ara d-Dokument ta’ Ħidma Nru 2 dwar is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali: standards u prattiki fl-
Ungerija (skont ir-riżoluzzjoni tal-PE tas-16 ta’ Frar 2012 – Prinċipji fundamentali u drittijiet fundamentali u l-
Opinjoni dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja fis-17-
18 ta’ Ġunju 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Fit-18 ta’ Settembru 2012 proposta għat-tieni emenda (T/8404) tal-Liġi Fundamentali tressqet fil-Parlament 
bħala abbozz minn membru individwali. Din tikkonċerna r-rekwiżit għal reġistrazzjoni meħtieġa għall-eżerċitar 
tad-dritt għall-vot fl-elezzjonijiet parlamentari. Ġiet adottata mill-Parlament fid-29 ta’ Ottubru 2012 u ġiet 
ippubblikata fid-9 ta’ Novembru.

3 T/8405.

4 Ġiet organizzata konsulta nazzjonali dwar 12-il mistoqsija mill-partijiet fil-gvern fi Frar-Marzu 2011. Cf. 
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 Ara l-opinjonijiet dwar tliet mistoqsijiet legali li ħarġu mill-proċess tal-abbozzar tal-Kostituzzjoni l-ġdida tal-
Ungerija u dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja rispettivament fil-
25-26 ta’ Marzu u fis-17-18 ta’ Ġunju 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). Fl-Opinjoni 663/2012 
tagħha dwar l-Att CLXII tal-2011 dwar l-istatus legali u r-rimunerazzjoni tal-imħallfin tal-Ungerija u l-Att CLXI 
tal-2011 dwar l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-qrati tal-Ungerija, il-Kummissjoni ta’ Venezja nnutat li 
"l-liġijiet kardinali ġew adottati b’mod mgħaġġel li ma nkludiex konsulta adegwata tal-oppożizzjoni u s-soċjetà 
ċivili. L-adozzjoni ta’ parti kbira mil-leġiżlazzjoni f’perjodu ta’ żmien qasir ħafna tista’ tispjega għalfejn ċerti 
kwistjonijiet fil-liġijiet kardinali eżaminati fl-Opinjoni attwali ma ssodisfawx l-istandards Ewropej". Par. 9. 
CDL-AD(2012)001. 
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Parlament għadda diversi liġijiet kardinali (bħall-atti dwar il-libertà tat-twemmin u r-reliġjon1

u dwar il-Bank Nazzjonali tal-Ungerija2) u adotta d-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Liġi 
Fundamentali.

Kif innutat il-Kummissjoni ta’ Venezja fl-opinjoni tagħha dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-
Ungerija "[...], sfortunatament il-proċess tat-tfassil ta’ kostituzzjoni, inklużi l-abbozzar u l-
adozzjoni finali tal-Kostituzzjoni l-ġdida, ġie affettwat minn nuqqas ta’ trasparenza, nuqqas 
fid-djalogu bejn il-maġġoranza u l-oppożizzjoni, l-opportunitajiet insuffiċjenti għal dibattitu 
pubbliku adegwat, u żmien limitu strett ħafna"3. Kif saħqet ulterjorment il-Kummissjoni ta’ 
Venezja: "[...] l-adozzjoni tal-Kostituzzjoni l-ġdida f’April 2011 tidher bħala [...] 
sempliċiment il-bidu ta’ proċess itwal ta’ stabbiliment ta’ ordni kostituzzjonali ġdida 
komprensiva u koerenti. Dan jimplika adozzjoni jew emenda ta’ għadd ta’ biċċiet ta’ 
leġiżlazzjoni, arranġamenti istituzzjonali ġodda u miżuri relatati oħra. Biex ikunu 
kompletament ta’ suċċess, dawn il-proċessi għandhom ikunu bbażati fuq l-akbar kunsens 
possibbli fi ħdan is-soċjetà Ungeriża"4. 

Il-Kostituzzjoni Ungeriża l-ġdida titlob lill-gvern (u mhux lill-membri individwali) 
jippreżenta lill-Parlament l-abbozzi meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Liġi Fundamentali5.

3. Id-Dispożizzjonijiet Tranżitorji tal-Liġi Fundamentali 

                                               
1 L-Att CCVI tal-2011 dwar il-libertà tat-twemmin u r-reliġjon, u l-istatus tal-knejjes, tressaq bħala abbozz minn 
membru individwali fil-21 ta’ Diċembru 2011 u daħal fis-seħħ fil-31 ta’ Diċembru 2011.

2 L-Att CCVIII tal-2011 dwar il-Bank Nazzjonali tal-Ungerija, tressaq mill-gvern fit-13 ta’ Diċembru 2011 u 
daħal fis-seħħ fil-31 ta’ Diċembru 2011.

3 Ara l-para. 144 tal-Opinjoni dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja 
fis-17-18 ta’ Ġunju 2011. CDL-AD(2011)016. 

4 Ara l-para. 21 tal-Opinjoni dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja 
fis-17-18 ta’ Ġunju 2011. CDL-AD(2011)016. Fl-istess Opinjoni, l-Kummissjoni ta’ Venezja nnutat ulterjorment 
li: "Karatteristika speċjali tal-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija hi li, filwaqt li tfassal l-istandards imsemmija 
hawn fuq, din il-Kostituzzjoni fiha għadd ta’ varjazzjonijiet partikolari ta’ garanziji Ewropej li jistgħu jinsabu 
b’mod parzjali f’għadd limitat ta’ kostituzzjonijiet Ewropej. Ħafna minnhom huma marbuta ma’ drawwiet u 
identità nazzjonali. Dawn jitqiesu bħala fattur importanti fil-liġi tal-Unjoni Ewropea (l-Art. 6 TUE) u huwa 
aċċettati wkoll mill-KEDB. Il-Kummissjoni ta’ Venezja tqis f’dan ir-rigward li, filwaqt li għadd ta’ dawn il-
garanziji speċjali jistgħu jitqiesu bħala parti mill-awtonomija kostituzzjonali nazzjonali, garanziji oħra 
għandhom jiġu analizzati fid-dawl tal-istandards Ewropej, lil hinn mill-ġurisprudenza kollha tal-QEDB [...]. Dan 
il-kompitu jista’ jkun aktar diffiċli f’ċerti każijiet minħabba interrelazzjonijiet xi drabi mhux ċari bejn id-diversi 
dispożizzjonijiet tagħha kif ukoll minħabba l-fatt li t-test kostituzzjonali bosta drabi irrilega għal liġijiet kardinali 
(organiċi) id-definizzjoni ta’ regoli dettaljati applikabbli għall-kwistjonijiet ikkonċernati (inklużi d-drittijiet 
fundamentali, il-kuntesti istituzzjonali, l-arranġamenti strutturali għall-operazzjoni tas-setgħa ġudizzjarja eċċ.) 
Paragrafi 19-20. 

5 Punt 4 tad-Dispożizzjonijiet ta’ Għeluq: "4. Il-Gvern għandu l-obbligu li jippreżenta lill-Parlament l-abbozzi 
meħtieġa kollha għat-tisħiħ tal-Liġijiet Fundamentali".
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Id-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Liġi Fundamentali ġew adottati mill-Parlament fit-
30 ta’ Diċembru 20111. Dawn ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali Ungeriż fil-ġurnata ta’ 
wara u daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2012, fl-istess ġurnata tal-Kostituzzjoni l-ġdida. Ġew 
espressi għadd kbir ta’ kritiki qawwija kontra d-dispożizzjonijiet tranżitorji, bl-affermazzjoni 
li jxekklu l-prinċipju tal-istat tad-dritt2.

L-istatus tad-dispożizzjonijiet tranżitorji u l-post tagħhom fl-ordni legali nazzjonali ma kinux 
ċari (issa kien hemm modifika riċenti tal-Liġi Fundamentali). F’dan ir-rigward, id-
dispożizzjonijiet ta’ għeluq tad-dispożizzjonijiet tranżitorji jiddefinixxu d-dispożizzjonijiet 
tranżitorji bħala parti mil-Liġi Fundamentali (l-Art. 31(2))3. Bl-għan li jiġi ċċarat l-istatus 
legali tad-dispożizzjonijiet tranżitorji, fis-17 ta’ April 2012 il-Gvern ressaq il-proposta għall-
ewwel modifika tal-Liġi Fundamentali4. Ġiet adottata mill-Parlament fl-4 ta’ Ġunju 2012 u 
ġiet ippubblikata fit-18 ta’ Ġunju. It-test tal-ewwel modifika kostituzzjonali jżid il-punt li ġej 
mad-dispożizzjonijiet ta’ għeluq tal-Liġi Fundamentali: "Id-dispożizzjonijiet tranżitorji 
relatati ma’ din il-Liġi Fundamentali [...] huma parti mil-Liġi Fundamentali."5 Id-
dispożizzjonijiet tranżitorji jinkludu għadd ta’ artikoli mhux tranżitorji bl-għan li 
jissupplimentaw jew jimmodifikaw b’mod permanenti l-Kostituzzjoni l-ġdida.

Fl-14 ta’ Marzu 2012, il-Kummissarju Ungeriż għad-Drittijiet Fundamentali (l-ombudsman) 
talab lill-Qorti Kostituzzjonali teżamina jekk id-dispożizzjonijiet tranżitorji jikkonformawx 
mar-rekwiżiti tal-istat tad-dritt stabbilit fil-Liġi Fundamentali6. B’segwitu għar-reviżjoni 
kostituzzjonali tat-28 ta’ Diċembru 2012, il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat fid-Deċiżjoni 
tagħha Nru 45/2012 li l-Parlament Ungeriż eċċeda l-awtorità leġiżlattiva tiegħu meta daħħal 
fis-seħħ id-dispożizzjonijiet tranżitorji li ġejjin prinċipalment abbażi tal-fatt li m’għandhomx 
natura tranżitorja7: Il-Preambolu, l-Artikoli 1-4 (dispożizzjonijiet dwar dak li kien il-partit 
komunist), 11(3)-(4) (dispożizzjonijiet dwar is-setgħa tal-President tal-Uffiċċju Ġudizzjarju 
Nazzjonali u l-Prosekutur Suprem biex jaħtru qorti indipendenti mill-qorti ta’ kompetenza 
ġenerali bi skop li tinqata’ sentenza fi żmien raġonevoli), 12, 13 (dispożizzjonijiet dwar l-età 
tal-irtirar ġenerali għall-imħallfin u l-prosekuturi), 18 (dispożizzjoni dwar il-ħatra tal-
                                               
1 T/5005 tressaq ukoll bħala abbozz minn membru individwali fl-20 ta’ Novembru 2011.

2 Ara l-kritiki espressi mill-akkademiċi Ungeriżi fl-Amicus Curiae għall-Kummissjoni ta’ Venezja dwar id-
Dispożizzjonijiet Transizzjonali tal-Liġi Fundamentali u l-liġijiet kardinali ewlenin, Bánkuti, M et. al. 
(Frar 2012).

3 Hemm traduzzjoni għall-Ingliż tad-Dispożizzjonijiet Tranżitorji tal-Liġi Fundamentali tal-Ungerija disponibbli 
fuq il-websajt tal-Kummissjoni ta’ Venezja (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
REF(2012)018-e.pdf

4 T/6817, proposta mressqa mis-Sur György Matolcsy, Ministru għall-Ekonomija Nazzjonali.

5 Traduzzjoni mhux uffiċjali.

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

7 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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President tal-Kunsill għall-Baġit), 21 (is-setgħa tal-Parlament li jidentifika knejjes rikonoxxuti 
u li jiddetermina l-kriterji għar-rikonoxximent ta’ knejjes rikonoxxuti addizzjonali), 22 
(dispożizzjoni dwar it-tifsira tal-ilment kostituzzjonali), 23(1) u (3)-(5) (dispożizzjonijiet dwar 
l-elezzjoni tal-gvernijiet lokali u dwar r-reġistrazzjoni elettorali), 27 (limitu għar-reviżjoni 
ġudizzjarja), 28(3) (dwar il-proċedura li tistabbilixxi n-nuqqas ta’ azzjoni mill-gvernijiet 
lokali), 29 (dwar il-possibbiltà ta’ impożizzjoni fuq kontribuzzjoni ġenerali li tkopri ċ-
ċitazzjonijiet), 31(2) (dispożizzjoni li tiddikjara li d-dispożizzjonijiet tranżitorji jiffurmaw 
parti mil-Liġi Fundamentali), 32 (li jagħżel il-25 ta’ April bħala "l-ġurnata tal-Liġi 
Fundamentali"). Għaldaqstant, il-Qorti Kostituzzjonali tal-Ungerija annul la t  id-
dispożizzjonijiet tranżitorji msemmija hawn fuq.

Kif speċifikat ulterjorment mill-Qorti Kostituzzjonali, filwaqt li l-Punt 3 tad-Dispożizzjonijiet 
ta’ Għeluq tal-Liġi Fundamentali jawtorizza lill-Parlament Ungeriż l-adozzjoni ta’ 
regolamenti tranżitorji relatati mal-Liġi Fundamentali sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni mir-
regolament preċedenti għal dak ġdid, aktar minn żewġ terzi tad-dispożizzjonijiet 
m’għandhomx natura tranżitorja hekk kif fihom regolamenti permanenti u ġenerali.

4. L-istituzzjonalizzazzjoni tar-rekwiżit ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi

Il-liġijiet kardinali jeħtieġu appoġġ ta’ maġġoranza kwalifikata ta’ żewġ terzi tal-membri tal-
Parlament preżenti għall-adozzjoni u l-emendi. Il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija tirreferi 
għal 26 kwistjoni li għandha tiġi definita mil-liġijiet kardinali li jinkludu l-ġudikatura (l-
Artikolu 25(7)), il-politika tal-familja (l-Artikolu L), id-drittijiet taċ-ċittadinanzi (l-
Artikolu XXIX), ir-regoli fundamentali tat-tassazzjoni ġenerali u s-sistema tal-pensjoni (l-
Artikolu 40)1. 

Il-lista tal-oqsma ta’ politika li jeħtieġu maġġoranza kwalifikata hija aspett kruċjali tad-
demokrazija. Filwaqt li l-użu ta’ liġijiet kardinali huwa xieraq li jiddefinixxi prinċipji 
fundamentali pereżempju tal-qafas istituzzjonali nazzjonali, huwa inqas xieraq fl-oqsma ta’ 
politika li huma normalment regolati mil-liġijiet ordinarji, bħal-leġiżlazzjoni tal-familja, il-
politika soċjali u ta’ tassazzjoni2. 

F’dan ir-rigward il-Kummissjoni ta’ Venezja nnutat li "użu wiesgħa ħafna tal-liġijiet kardinali 
huwa problematiku kemm fir-rigward tal-Kostituzzjoni kif ukoll tal-liġijiet ordinarji. [...] Il-
funzjonalità tas-sistema demokratika hija msejsa fl-abilità permanenti tagħha li tinbidel. Aktar 
ma l-kwistjonijiet ta’ politika jiġu ttrasferiti lil hinn mis-setgħat tal-maġġoranza sempliċi, 
anqas ikunu sinifikanti l-elezzjonijiet futuri u l-maġġoranza ta’ żewġ terzi jkollha aktar 
possibbiltajiet li timplimenta l-preferenzi politiki tagħha u l-ordni legali tal-pajjiż. L-

                                               
1 It-tielet modifika tal-Liġi Fundamentali (21 ta’ Diċembru 2012) timmodifika l-Artikolu P): il-limiti u l-
kundizzjonijiet tal-akkwist tal-art agrikola u l-foresta u r-regoli li jirregolaw l-organizzazzjoni integrata tal-
produzzjoni agrikola għandhom jiġu ddefiniti mil-liġi kardinali.

2 Ara l-para. 27 tal-Opinjoni dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja 
fis-17-18 ta’ Ġunju 2011. CDL-AD(2011)016.
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elezzjonijiet [...] isiru inutli jekk il-leġiżlatur ma jkunx jista’ jibdel aspetti importanti tal-
leġiżlazzjoni li kellhom jidħlu fis-seħħ permezz ta’ maġġoranza sempliċi"1.

Barra minn hekk, għadd ta’ liġijiet kardinali li ġew adottati s’issa ma jistabbilixxux biss il-
prinċipji fundamentali iżda wkoll regoli speċifiċi u tekniċi ħafna, bħal regolament dettaljat 
ħafna ta’ kull aspett tal-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-qrati u dwar l-istatus legali u 
r-rimunerazzjoni tal-imħallfin2 u saħansitra l-limiti eżatti tad-distretti elettorali3. Din il-
prattika ġġorr magħha r-riskju li tirristrinġi l-impatt ta’ leġiżlatur ġdid wara elezzjoni. Gvern 
futur ġdid li jiddependi biss fuq maġġoranza sempliċi ma jkunx jista’ jimmodifika l-politiki 
ddefiniti fil-liġijiet kardinali mill-gvern attwali, anke jekk jirċievi mandat ċar mill-elettorat 
biex jagħmel dan. 

 5. Kontrolli u verifiki

Kif imsemmi aktar ‘il fuq, id-demokrazija u l-istat tad-dritt jeħtieġu separazzjoni tas-setgħat 
ibbażata fuq sistema ta’ kontrolli u verifiki. Il-libertà tal-midja hija wkoll element ewlieni tad-
demokrazija u ta’ sistema ta’ kontrolli u verifiki li taħdem tajjeb4. Il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-
Ungerija introduċiet il-bidliet istituzzjonali li ġejjin, li potenzjalment jistgħu jdgħajfu l-
funzjonament ta’ din is-sistema:

5.1. Ġurisdizzjoni kostituzzjonali limitata

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-protezzjoni tad-
dejta personali, il-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, u bid-drittijiet relatati maċ-
ċittadinanza Ungeriża[...]”) li jeskludi r-reviżjoni tal-kostituzzjonalità f’każ ta’ ksur ta’ 
drittijiet fundamentali oħra.

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni ta’ Venezja fakkret li "hija meħtieġa skala kbira biżżejjed 
ta’ kompetenzi biex jiġi żgurat li l-qorti tissorvelja l-kostituzzjonalità tal-aktar prinċipji u 
kuntesti importanti tas-soċjetà, inklużi d-drittijiet fundamentali kollha ggarantiti mill-
kostituzzjonalità. Għaldaqstant, ir-restrizzjoni tal-kompetenzi tal-Qorti b’tali mod li tkun tista’ 
tirrevedi ċerti Atti tal-Istat biss fir-rigward ta’ parti limitata tal-Kostituzzjoni, tmur kontra l-
għan ovvju tal-leġiżlatura kostituzzjonali fil-Parlament Ungeriż "li ssaħħaħ il-ħarsien tad-

                                               
1 Ara l-para. 24 tal-Opinjoni dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja 
fis-17-18 ta’ Ġunju 2011. CDL-AD(2011)016. 

2 Ara l-para. 19 tal-Opinjoni 663/2012 dwar l-Att CLXII tal-2011 dwar l-istatus legali u r-rimunerazzjoni tal-
imħallfin tal-Ungerija u l-Att CLXI tal-2011 dwar l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-qrati tal-Ungerija 
adottati mill-Kummissjoni ta’ Venezja fis-16-17 ta’ Marzu 2012. CDL-AD(2012)001.

3 L-Att CCIII tal-2011 dwar l-elezzjonijiet tal-membri tal-Parlament tal-Ungerija.

4 Il-kwistjoni tal-libertà tal-midja ġiet trattata fid-Dokument ta’ Ħidma Nru 3.
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drittijiet fundamentali tal-Ungerija""1.

 Barra minn hekk, skont l-Artikolu 272 tad-dispożizzjonijiet tranżitorji din ir-restrizzjoni 
tibqa’ fis-seħħ għall-atti li ġew promulgati meta d-dejn tal-Istat għall-proporzjon tal-Prodott 
Domestiku Gross qabeż il-50 %. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni ta’ Venezja kkritikat kif 
ġej: "Il-Kostituzzjoni timponi kriterji speċifiċi għall-ġestjoni tal-baġit tal-Istat kif ukoll limiti 
stretti għad-dejn tal-Istat. Madankollu, minflok ma tagħti lill-Qorti Kostituzzjonali l-ambitu 
sħiħ ta’ kontroll fuq il-kostituzzjonalità tal-leġiżlazzjoni tal-baġit u t-taxxi, tagħti setgħa 
speċjali ta’ intervent f’dan il-qasam lill-Kunsill il-ġdid tal-Baġit. F’konformità mas-"setgħa 
ta’ veto" tal-Kunsill tal-Baġit, l-imsemmi tnaqqis tas-setgħat tal-Qorti Kostituzzjonali u li 
jirrigwardaw il-baġit, it-taxxi u leġiżlazzjoni finanzjarja oħra jiddependi mid-dejn tal-Istat li 
jaqbeż il-50 % tal-PDG"3. 

L-indipendenza tal-Qorti Kostituzzjonali u l-membri tagħha għandha tiġi stabbilita b’mod ċar 
fil-Kostituzzjoni4, u għandu jitqies jekk id-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Liġi Fundamentali 
dwar l-istat tad-dritt u s-separazzjoni tas-setgħat (l-Artikoli B u C) humiex garanziji 
kostituzzjonali suffiċjenti tal-indipendenza tal-Qorti Kostituzzjonali 5. 

5.2. Limitazzjoni tas-setgħat parlamentari

Ġiet introdotta wkoll limitazzjoni tas-setgħat parlamentari fil-qasam tal-kwistjonijiet baġitarji 
peress li l-Kunsill tal-Baġit mhux parlamentari li għadu kif ġie stabbilit jidher li f’għadd ta’ 
każijiet għandu setgħa ta’ “veto” fuq il-baġit tal-Istat.6 Ġeneralment, l-adozzjoni tal-baġit hija 

                                               
1 Ara l-para. 99 tal-Opinjoni dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja 
fis-17-18 ta’ Ġunju 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Dispożizzjoni annullata mill-Qorti Kostituzzjonali tal-Ungerija fit-28 ta’ Diċembru 2012 (Deċiżjoni 
Nru 45/2012).

3 Ara l-paragrafu 98 tal-Opinjoni dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ 
Venezja fis-17-18 ta’ Ġunju 2011. CDL-AD(2011)016.

4 L-Artikolu 24(1) tal-Liġi Fundamentali tal-Ungerija jiddikjara li "Il-Qorti Kostituzzjonali għandha tkun il-korp 
suprem għall-ħarsien tal-Liġi Fundamentali." mingħajr ma ssir referenza għall-indipendenza tal-Qorti 
Kostituzzjonali. Imbagħad jinkludi lista tal-kompetenzi u l-aħħar paragrafu jirreferi għal liġi kardinali għar-
"regoli dettaljati għall-kompetenza, l-organizzazzjoni u l-operat tal-Qorti Kostituzzjonali".

5 Fir-rimarki tiegħu dwar l-abbozz ta’ opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja dwar l-Att CLI tal-2011 dwar il-
Qorti Kostituzzjonali tal-Ungerija, il-Gvern Ungeriż ikkummenta kif ġej: "L-indipendenza tal-Qorti 
Kostituzzjonali bħala korp huwa prinċipju li ma jidhirx b’mod ċar fil-Liġi Fundamentali iżda jirriżulta mill-
prinċipji ġenerali tal-Liġi Fundamentali, b’mod speċjali mill-prinċipju tal-istat tad-dritt u s-separazzjoni tas-
setgħat [il-Liġi Fundamentali, l-Artikolu B) il-paragrafu (1) u l-Artikolu C) il-paragrafu (1)]". CDL(2012)045.

6 L-Artikolu 44(3) tal-Liġi Fundamentali: "L-adozzjoni tal-Att dwar il-Baġit tal-Istat għandha tkun suġġetta 
għall-kunsens minn qabel tal-Kunsill tal-Baġit sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 36(4)-(5)." 
L-Artikolu 36(4)-(5) jaqra kif ġej: "(4) Il-Parlament jista’ ma jadottax l-Att dwar il-Baġit tal-Istat li jippermetti li 
d-dejn tal-Istat jaqbeż nofs il-Prodott Domestiku Gross. (5) Sakemm id-dejn tal-Istat jaqbeż nofs il-Prodott 
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l-kompetenza ewlenija u l-privileġġ esklussiv tal-Parlament u tippermetti l-implimentazzjoni 
tal-programm politiku. Kif fakkret il-Kummissjoni ta’ Venezja, l-għażla li d-deċiżjoni tkun 
tiddependi fuq awtorità oħra b’leġittimità demokratika limitata jista’ jkollha impatt negattiv 
fuq il-leġittimità demokratika tad-deċiżjonijiet baġitarji.1

Barra minn hekk ikun utli li wieħed ifakkar il-kritika tal-Kummissjoni ta’ Venezja, li skont 
din iż-żmien limitu strett ħafna għall-istabbiliment ta’ qafas kostituzzjonali ġdid irrestrinġa l-
possibbiltà għal dibattitu ġenwin mal-forzi tal-oppożizzjoni fil-Parlament2. Din il-prattika 
tista’ ddgħajjef il-funzjonament tajjeb ta’ sistema ta’ demokrazija rappreżentattiva li hija 
bbażata fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-oppożizzjoni.

5.3. L-indipendenza tal-ġudikatura: in-nuqqasijiet li fadal

Il-ġudikatura kienet soġġetta għal riforma ġenerali stabbilita f’żewġ atti kardinali3, l-ewwel 
verżjoni tagħha kkompromettiet b’mod ċar l-indipendenza ġudizzjarja4. Indipendenza tfisser li 
l-ġudikatura tkun ħielsa minn pressjoni esterna u minn interferenzi minn fergħat oħra tal-
gvern, b’mod partikolari mill-fergħa eżekuttiva. Dan ir-rekwiżit huwa parti integrali mill-
prinċipju demokratiku fundamentali tas-separazzjoni tas-setgħat.

L-atti kardinali msemmija hawn fuq ġew emendati fit-2 ta’ Lulju 2012 mill-Parlament 
Ungeriż5. L-emendi jqisu l-maġġoranza tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ 
Venezja, b’mod partikolari billi jnaqqsu s-setgħat tal-President tal-Uffiċċju Ġudizzjarju 
Nazzjonali (NJO) u jittrasferixxu ftit minn dawk is-setgħat lill-Uffiċċju Ġudizzjarju 
Nazzjonali u billi jsaħħu r-responsabbiltà tal-President tal-NJO.
Madankollu, għad fadal tliet kwistjonijiet ewlenin li jirrigwardaw l-indipendenza tal-
ġudikatura. 
                                                                                                                                                  
Domestiku Gross, il-Parlament jista’ jadotta biss l-Att dwar il-Baġit tal-Istat li fih tnaqqis tad-dejn tal-Istat bi 
proporzjon mal-Prodott Domestiku Gross".

1 Ara l-para. 129 tal-Opinjoni dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija, adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja 
fis-17-18 ta’ Ġunju 2011, CDL-AD(2011)016.

2 Ara l-para. 144 tal-Opinjoni dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja 
fis-17-18 ta’ Ġunju 2011. CDL-AD(2011)016. 

3 L-Att CLXI tal-2011 dwar l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-qrati tal-Ungerija u l-Att CLXII tal-2011 
dwar l-istatus legali u r-rimunerazzjoni tal-imħallfin tal-Ungerija.

4 Ara d-Dokument ta’ Ħidma Nru 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.

5 Kif ikkonkludiet il-Kummissjoni ta’ Venezja fl-Opinjoni tagħha dwar l-atti kardinali dwar il-ġudikatura li ġew 
emendati wara l-adozzjoni tal-Opinjoni CDL-AD(2012)001 dwar l-Ungerija: "L-emendi tat-2 ta’ Lulju 2012 
jindirizzaw il-maġġoranza tar-rimarki li saru fl-Opinjoni CDL-AD(2012)001 tal-Kummissjoni ta’ Venezja tas-
16-17 ta’ Marzu 2012 dwar l-Att CLXI tal-2011 dwar l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-qrati u dwar l-
Att CLXII tal-2011 dwar l-istatus legali u r-rimunerazzjoni tal-imħallfin tal-Ungerija" (para. 83 CDL-
AD(2012)020).



PE502.278v01-00 10/18 DT\923929MT.doc

MT

L-ewwel nett, is-salvagwardji ewlenin tal-indipendenza tal-imħallfin, bħal pereżempju l-
pożizzjoni fissa, il-mandati garantiti, l-istruttura u l-kompożizzjoni tal-korpi regolatorji, 
mhumiex irregolati fil-Kostituzzjoni u, flimkien mar-regoli dettaljati dwar l-organizzazzjoni u 
l-amministrazzjoni tal-ġudikatura, huma stabbiliti fil-liġijiet kardinali. Fir-rigward tal-livell 
ta’ regolament, il-Kummissjoni ta’ Venezja sabet "il-garanziji, il-prinċipji u l-istrutturi 
kostituzzjonali rigward il-ġudikatura sottożviluppati"1.

It-tieni, fir-rigward tar-regolament tat-trasferiment tal-kawżi, ir-regoli preċedenti taw il-
possibbiltà lill-President tal-NJO li jassenja kawża lill-qorti oħra minflok lill-qorti li 
tippresjedi, sabiex jiżgura "l-qtugħ ta’ sentenzi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli." L-emendi 
adottati riċentement jirristrinġu din is-setgħa sabiex il-President tal-NJO issa jkollu jqis il-
prinċipji stabbiliti mill-NJC meta jittrasferixxi kawżi u għandu jagħti r-raġuni għal kull 
deċiżjoni. Madankollu, l-emendi la jistabbilixxu kriterji għall-għażla ta’ kawżi li għandhom 
jiġu ttrasferiti u lanqas ma jafdaw lill-NJC bil-mandat li jadottaw kriterji ta’ għażla2, li huma 
meħtieġa mid-drittijiet għal smigħ ġust u għal qorti stabbilita mil-liġi3.

It-tielet, id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropa, adottata fis-
6 ta’ Novembru 20124 u li tiddikjara li t-tnaqqis tal-età tal-irtirar għall-imħallfin Ungeriżi 
minn 70 għal 62 jikkostitwixxi diskriminazzjoni mhux ġustifikata bbażata fuq l-età, teħtieġ li 
tkun implimentata fil-ħin u b’mod korrett. 

F’dan ir-rigward, ikun utli li wieħed ifakkar li l-implimentazzjoni tas-sentenza Nru 33/2012 
tal-Qorti Kostituzzjonali Ungeriża li tannulla l-istess dispożizzjoni wasslet għal inċertezza 
legali. Il-Kummissjoni ta’ Venezja rrapportat li: "Il-President tal-NJO tistieden lill-imħallfin 
                                               
1 Ara l-para. 82 tal-Opinjoni dwar l-atti kardinali dwar il-ġudikatura li ġew emendati wara l-adozzjoni tal-
Opinjoni CDL-AD(2012)001 dwar l-Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja fit-12-13 ta’ Ottubru 2012. 
CDL-AD(2012)020.

2 F’dan ir-rigward, il-kummenti tal-Ungerija dwar l-abbozz ta’ opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja dwar l-atti 
kardinali emendati dwar il-ġudikatura (CDL(2012)072) jgħidu li: "L-NJC ma kisibx mandat legali għall-
elaborazzjoni, b’żieda mal-prinċipji għall-ħatra tal-qorti ta’ proċediment, tal-prinċipji li jirregolaw l-għażla tal-
kawżi "li għandhom jiġu trasferiti", minħabba li l-president tal-qorti li jibda ħatra biss jista’ jiġġudika jekk din 
għandhiex tibda għal kawża "li għandha tiġi trasferita", waqt li jqis il-karatteristiċi speċifiċi tal-kawża, kif ukoll 
l-ammont ta’ xogħol u l-kapaċitajiet tal-persunal ta’ qorti speċifika".

3 Id-drittijiet għal smigħ ġust u għal qorti stabbilita bil-liġi huma stabbiliti fl-Artikolu 47(2) tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li skont din "Kull persuna għandha d-dritt għal smigħ ġust u 
pubbliku fi żmien raġonevoli minn qorti indipendenti u imparzjali, stabbilita minn qabel bil-liġi. [...]". Fil-livell 
Ewropew id-drittijiet għal smigħ ġust u għal qorti stabbilita huma garantiti mill-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Fl-Opinjoni tagħha Nru 683/2012 dwar l-atti kardinali dwar il-
ġudikatura li ġew emendati wara l-adozzjoni tal-Opinjoni CDL-AD(2012)001 dwar l-Ungerija, il-Kummissjoni 
ta’ Venezja kkonkludiet li "l-Kummissjoni ta’ Venezja, b’saħħa, ma taqbilx mas-sistema ta’ trasferiment ta’ 
kawżi minħabba li mhix konformi mal-prinċipju ta’ qorti stabbilita, li hija komponent essenzjali tal-istat tad-
dritt" (para. 74, CDL-AD(2012)020).

4 Il-Kawża C-286/12, Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Ungerija.
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ikkonċernati jappellaw lill-qrati tax-xogħol sabiex jirrevokaw it-tkeċċija tagħhom. Diversi 
mħallfin diġà rebħu l-kawżi tagħhom quddiem il-qrati tax-xogħol, iżda dawn is-sentenzi ġew 
appellati mill-President tal-NJO minħabba li ma qablitx mar-raġuni tagħhom. L-aktar 
importanti, anke s-sentenzi finali tal-qrati tax-xogħol ma jwasslux għar-riintegrazzjoni tal-
imħallfin ikkonċernati fil-pożizzjoni preċedenti tagħhom, iżda jgħaddu minn proċess ġdid ta’ 
ħatra u jistgħu jiġu assenjati fi qrati oħra li kienu jaħdmu fihom qabel ma tkeċċew".1

It-tilwima legali tinvolvi wkoll lill-Qorti ta’ Strasburgu peress li ġew ippreżentati żewġ 
ilmenti minn żewġ gruppi ta’ imħallfin Ungeriżi fl-20 ta’ Ġunju 2012 li jfittxu deċiżjoni li 
tistabbilixxi li l-leġiżlazzjoni tal-Ungerija li tnaqqas l-età tal-irtirar tal-imħallfin, tikser il-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem2. 

Bl-għan li jkun konformi mad-deċiżjonijiet kemm tal-Qorti Kostituzzjonali Ungeriża 
(Nru 33/2012) kif ukoll tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (il-kawża C-286/12), il-
Gvern Ungeriż ressaq fil-21 ta’ Diċembru 2012 l-abbozz ta’ liġi Nru T/9598 dwar l-emendi 
leġiżlattivi li jikkonċernaw il-limiti għolja tal-età li għandhom jiġu applikati f’ċerti 
relazzjonijiet ġudizzjarji legali3. 

 L-abbozz ta’ liġi għadu ma ġiex diskuss fil-Parlament Ungeriż.

Fir-rigward tal-età tal-irtirar tal-imħallfin, l-abbozz ta’ liġi jistabbilixxi l-limitu għoli tal-età u 
l-limitu tal-età tal-pensjoni għal 65 sena, li għandu japplika fi tmiem il-perjodu ta’ 
tranżizzjoni ta’ 10 snin. B’mod aktar speċifiku, l-abbozz ta’ liġi jintroduċi limitu għoli tal-età 
li jonqos gradwalment sal-31 ta’ Diċembru 2022, meta l-limitu ġenerali tal-età tal-pensjoni u 
l-limitu għoli tal-età jkunu ta’ 65 sena.

Fir-rigward tar-riintegrazzjoni tal-imħallfin li tkeċċew b’mod illegali, l-abbozz ta’ liġi 
jistabbilixxi s-soluzzjoni li ġejja għall-konformità mad-Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali 
Nru 33/2012: L-imħallef li tkeċċa se jkollu jagħmel dikjarazzjoni għar-riintegrazzjoni lill-
President tal-NJO, li tiżgura li r-rimunerazzjoni li tkun għadha trid titħallas u emolumenti 
oħra jiġu rimborżati lill-imħallef. L-imħallef imbagħad ikompli fl-impjieg fil-"kwartieri tas-
servizz" fejn kien/et impjegat/a qabel it-tkeċċija. 

Il-kliem tal-aħħar ma jispeċifikax jekk l-imħallef ikunx riintegrat/a fl-istess pożizzjoni eżatt 
(bl-istess dmirijiet u responsabbiltajiet) li kellu/ha qabel it-tkeċċija.

L-abbozz ta’ liġi jeskludi b’mod espliċitu l-possibbiltà li mħallef jiġi riintegrat f’pożizzjoni ta’ 
tmexxija fil-qorti. Madankollu, proposta riċenti ħafna għal emenda tal-abbozz ta’ liġi 
Nru T/9598 dwar l-emendi leġiżlattivi li jikkonċernaw il-limiti għolja tal-età li għandhom jiġu 

                                               
1 Ara l-paragrafu 76 tal-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, Nru 683/2012.

2 45434/12 J.B. u 110 Oħrajn, 45438/12 Almásy u 45 Oħrajn.

3 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf
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applikati f’ċerti relazzjonijiet ġudizzjarji legali1 tħassar id-dispożizzjonijiet legali li 
jipprekludu r-riintegrazzjoni f’uffiċċji ġudizzjarji u eżekuttivi tal-prosekutur pubbliku.

Jekk l-imħallef ma jitlobx li jiġi riintegrat, il-President tal-NJO jkollha tagħti l-ħlas ta’ rata 
fissa ta’ indemnifikazzjoni li tikkorrispondi għal 12-il xahar ta’ rimunerazzjoni tal-imħallef.

5.4. It-tneħħija ta’ uffiċjali għolja mill-uffiċċju tagħhom qabel tmiem il-mandat 
tagħhom

Kwistjoni oħra rigward il-kontrolli u l-verifiki hija t-tneħħija u l-bidla tal-kapijiet ta’ ċerti 
istituzzjonijiet qabel tmiem il-mandat uffiċjali tal-uffiċċju tagħhom. 

B’konsegwenza tat-trasformazzjoni minn Qorti Suprema għal Curia, il-President tal-Qorti 
Suprema wkoll tneħħa mill-uffiċċju tiegħu mill-1 ta’ Jannar 2012, anke jekk kien ġie elett 
mill-Parlament fl-2009 għal sitt snin2. Il-garanzija tas-sigurtà tal-impjieg hija element ewlieni 
tal-indipendenza tal-ġudikatura.

L-Att il-ġdid dwar il-Libertà ta’ Informazzjoni3, li ġie adottat f’Lulju 2011, neħħa l-
istituzzjoni tal-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Dejta u l-Libertà ta’ Informazzjoni u 
minfloku stabbilixxa l-Aġenzija Nazzjonali ġdida għall-Protezzjoni tad-Dejta. L-eks 
Kummissarju, li okkupa l-kariga minn Settembru 2008, imbagħad tneħħa mill-uffiċċju b’effett 
mill-1 ta’ Jannar 2012 (sentejn u nofs qabel tmiem l-iskadenza tal-mandat regolari tiegħu ta’ 
sitt snin).

L-indipendenza tas-superviżuri tal-protezzjoni tad-dejta hija stabbilita fl-Artikolu 16 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali. Il-Kummissjoni introduċiet proċediment ta’ ksur4 kontra l-Ungerija fejn 
argumentat li l-mandat tal-uffiċċju għandu jkun għal tul ta’ żmien raġonevoli u huwa 
indispensabbli li ladarba Stat Membru ikollu żmien fiss tal-mandat tal-uffiċċju, iż-żmien 
għandu jiġi rispettat. Fir-raġunijiet tagħha għal appell il-Kummissjoni għamlet referenza 
għad-Direttiva 95/46/KE li tistabbilixxi li awtorità pubblika waħda jew aktar tal-Istati 
Membri, li għandhom jieħdu azzjoni b’indipendenza kompleta fl-eżerċitar tal-funzjonijiet 
mogħtija lilhom, għandhom ikunu responsabbli għas-sorveljanza tal-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu dik id-Direttiva. Skont il-Kummissjoni: "it-tneħħija 
qabel iż-żmien tal-awtorità inkarigata mis-superviżjoni tal-protezzjoni tad-dejta tikser l-
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598

2 L-Artikolu 11(2) tad-Dispożizzjonijiet Tranżitorji għal-Liġi Fundamentali jaqra kif ġej: "Il-mandati tal-
President tal-Qorti Suprema u l-President u l-membri tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ġustizzja għandhom jiġu 
terminati meta l-Liġi Fundamentali tidħol fis-seħħ". 

3 L-Att CXII tal-2011 dwar l-Awtodeterminazzjoni informattiva u l-Libertà ta’ Informazzjoni.

4 Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Ungerija, il-Kawża C-288/12. Il-Kummissjoni talbet lill-QtĠ tiddikjara li l-
Ungerija naqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha skont id-Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni ta’ individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data meta neħħiet is-superviżur 
tal-protezzjoni tad-dejta mill-uffiċċju qabel iż-żmien.
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indipendenza ta’ din l-awtorità meħtieġa mid-Direttiva"1. 

6. Riforma Elettorali   

Id-demokrazija fl-Istati Membri tal-UE u b’hekk fl-UE teħtieġ li l-liġijiet elettorali nazzjonali 
jkunu konformi ma’ ċertu sett ta’ standards fundamentali. Il-maġġoranza ta’ dawn l-istandards 
prinċipalment ġejjin minn prinċipji kostituzzjonali applikabbli għal-liġi elettorali u b’mod 
partikolari mill-Artikolu 12 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-1948 u 
l-Artikolu 3 tal-Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem. L-Istati Membri kollha tal-UE, inkluża l-Ungerija, impenjaw ruħhom għall-kodiċi 
ta’ prattika fi kwistjonijiet elettorali stabbilit mill-Kunsill tal-Ewropa2. 

Ir-riforma istituzzjonali u kostituzzjonali estensiva fl-Ungerija tinkludi wkoll liġi elettorali 
ġdida, jiġifieri l-Att CCIII tal-2011 dwar l-elezzjonijiet tal-membri tal-Parlament tal-
Ungerija3, u Att ġdid dwar il-Proċedura tal-Elezzjoni.

L-Att CCIII tal-2011 dwar l-elezzjonijiet ta’ membri tal-Parlament tal-Ungerija, adottat fit-
23 ta’ Diċembru 2011 u li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 20124, introduċa l-bidliet li ġejjin: –
tnaqqis sinifikanti fin-numru ta’ siġġijiet fil-Parlament (minn 386 għal 199); – formula 
modifikata għall-allokazzjoni tas-siġġijiet (sistema elettorali mħallta bejn proporzjonali u 
maġġoritarja b’piż miżjud fuq il-parti maġġoritarja); – l-introduzzjoni ta’ rawnd wieħed ta’ 
elezzjonijiet minflok is-sistema ta’ żewġ rawnds, preċedentement użata għall-allokazzjoni tas-
siġġijiet skont il-parti maġġoritarja tas-sistema elettorali; – it-tnaqqis fl-għadd ta’ kostitwenzi 
elettorali u l-inklużjoni ta’ anness li jistabbilixxi kull distrett fid-dettall; – l-estensjoni tad-dritt 
għall-vot għaċ-ċittadini Ungeriżi li jgħixu barra mill-pajjiż għall-parti proporzjonali biss tal-
elezzjonijiet; – regoli speċifiċi għar-rappreżentazzjoni tal-minoranzi nazzjonali fil-Parlament.

Tressaq abbozz ta’ liġi dwar il-proċedura tal-elezzjoni fit-18 ta’ Settembru 2012 bħala abbozz 
minn membru individwali5 mill-membri tal-partiti Fidesz u KDNP. Huwa maħsub biex 
jissostitwixxi r-reġistrazzjoni awtomatika tal-votanti attwali għal kull ċittadin b’residenza fl-
Ungerija b’sistema ta’ reġistrazzjoni volontarja bħala kundizzjoni għall-eżerċitar tad-dritt tal-
individwu għall-vot. 

Fl-istess ġurnata meta tressaq l-abbozz ta’ liġi dwar il-proċedura tal-elezzjoni, tressqet fil-

                                               
1 Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Ungerija, il-Kawża C-288/12, il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tat-
28 ta’ Lulju 2012, C 227/15.

2 Kumpilazzjoni tal-istandards applikabbli ġiet stabbilita fil-Kodiċi ta’ Prattiki Tajba fi kwistjonijiet Elettorali, 
abbozzat mill-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija permezz tal-Liġi (il-Kummissjoni ta’ Venezja) fl-2002. 
CDL(2002)023rev.

3 Ġiet provduta traduzzjoni uffiċjali mill-Kummissjoni ta’ Venezja. Ara CDL-REF(2012)003.

4 Ara l-Opinjoni konġunta tal-Kummissjoni ta’ Venezja u l-OSKE/ODIHR. CDL-AD(2012)012

5 T/8405.
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Parlament proposta għal modifika tad-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Liġi Fundamentali, li 
wara l-ewwel modifika kostituzzjonali ffurmat parti integrali mil-Liġi Fundamentali, wkoll 
bħala abbozz minn membru individwali1. Ġiet adottata mill-Parlament fid-29 ta’ Ottubru 2012 
u ġiet ippubblikata fid-9 ta’ Novembru. It-tieni modifika kostituzzjonali stabbiliet ir-rekwiżit 
ta’ reġistrazzjoni tal-votanti fil-Liġi Fundamentali2. 

L-abbozz ta’ liġi dwar il-proċedura tal-elezzjoni ġie ffirmat mill-Ispiker tal-Parlament fl-
1 ta’ Diċembru 2012. Dan japplika kemm għall-elezzjonijiet nazzjonali (minoranzi 
parlamentari, lokali u nazzjonali) u l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

L-Att għadu ma ġiex ippromulgat hekk kif fis-6 ta’ Diċembru 2012 il-President tar-
Repubblika bagħat il-liġi lill-Qorti Kostituzzjonali għal reviżjoni kostituzzjonali skont l-
Artikolu 6(4) tal-Liġi Fundamentali3. 

Fil-petizzjoni tiegħu l-President tar-Repubblika tal-Ungerija talab lill-Qorti tiddikjara bħala 
mhux kostituzzjonali għadd ta’ dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-proċedura elettorali li 
tirregola l-modalitajiet għar-reġistrazzjoni tal-votanti u r-riklamar politiku matul il-kampanja 
(l-Artikoli 88, 92, 151, 152(5), 154(1), 353(4)). Il-mozzjoni tal-President hija bbażata fuq l-
Artikoli B (id-demokrazija u l-istat tad-dritt), I (l-ewwel Artikolu fil-Kapitolu "libertà u 
responsabbiltà"), IX (il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-midja), XV (l-ugwaljanza u d-dritt 
tan-nondiskriminazzjoni), XXIII (id-dritt għall-vot) tal-Liġi Fundamentali, fuq l-
Artikolu 23(3) tad-dispożizzjonijiet tranżitorji tiegħu u jirreferi wkoll għall-Artikolu 3 tal-1el

protokoll addizzjonali tal-KEDB4 u l-ġurisprudenza tal-QEDB.

B’mod aktar preċiż, id-dispożizzjonijiet ikkontestati huma dawn li ġejjin:

– l-Artikoli 88(1)-(2) jistabbilixxu żewġ modalitajiet differenti ta’ reġistrazzjoni għall-eletturi 
                                               
1 T/8404.

2 Il-paragrafi (3)-(5) li ġejjin żdiedu mal-Artikolu 23 tad-disopżizzjonijiet tranżitorji tal-Liġi Fundamentali: "(3) 
Sabiex jingħata effett lid-drittijiet stabbiliti fl-Artikoli XXIII tal-Liġi Fundamentali, l-eletturi kollha skont il-
paragrafi (1)-(3) u (7) tal-Artikolu XXIII tal-Liġi Fundamentali għandhom, fuq it-talba tagħhom, jitniżżlu fir-
reġistru; id-dritt għall-vot jingħata wara li jkunu tniżżlu fir-reġistru. Ir-reġistrazzjoni tista’ tintalab, a) minn 
eletturi li jgħixu fl-Ungerija: personalment jew b’mezzi elettroniċi li jippermettu l-identifikazzjoni tal-persuna li 
tagħmel it-talba, b) minn eletturi li ma jgħixux l-Ungerija: permezz ta’ ittra jew mezzi elettroniċi li jippermettu l-
identifikazzjoni tal-persuna li tagħmel it-talba. (4) It-talba biex jitniżżlu fir-reġistru tista’ ssir sa ħmistax-il 
ġurnata qabel l-elezzjoni jew ir-referendum. (5) Ir-reġistru għandu jitfassal mill-ġdid skont il-paragrafi (3) u (4) 
kull darba qabel elezzjoni ġenerali tal-membri tal-parlament, ħlief għall-elezzjonijiet li jkunu riżultat ta’ 
Parlament li jxolji lilu nnifsu jew li jiġi mxolji".

3 "Jekk il-President tar-Repubblika jqi s  Att jew kwalunkwe dispożizzjoni tiegħu kuntrarji għal-Liġi 
Fundamentali [...] għandu/ha j/tibgħat l-Att lill-Qorti Kostituzzjonali għal valutazzjoni tal-konformità tiegħu 
mal-Liġi Fundamentali."

4 L-Artikolu 3 tal-1el protokoll addizzjonali tal-KEDB: "Il-Partijiet Kontraenti Għolja jintrabtu li jorganizzaw 
elezzjonijiet ħielsa f’intervalli raġonevoli permezz ta’ vot sigriet, skont kundizzjonijiet li jiżguraw l-espressjoni 
libera tal-opinjoni tan-nies fl-għażla tal-leġiżlatura".
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residenti fl-Ungerija u għall-eletturi residenti barra mill-pajjiż. L-eletturi residenti fl-Ungerija 
jistgħu jirreġistraw personalment jew permezz ta’ "portal taċ-ċittadini", jiġifieri b’mezzi 
elettroniċi li jippermettu l-identifikazzjoni tal-persuna li tagħmel it-talba. It-talba għandha tiġi 
indirizzata lill-awtorità lokali kompetenti fejn jgħix l-elettur. L-eletturi mhux residenti fl-
Ungerija jistgħu jirreġistraw permezz ta’ ittra jew tal-"portal taċ-ċittadini". Skont il-mozzjoni 
tal-President, l-obbligu li ssir talba lill-awtorità lokali kompetenti hija kondizzjoni iktar stretta 
minn dik prevista fid-dispożizzjonijiet tranżitorji u tista’ tikser il-prinċipju ta’ proporzjonalità.
– l-Artikolu 92 jistipola li l-eletturi residenti fl-Ungerija iżda li m’għandhomx indirizz jaqgħu 
taħt id-dispożizzjonijiet tal-eletturi li jgħixu barra mill-pajjiż. Skont il-mozzjoni tal-President 
din id-dispożizzjoni hija diskriminatorja.
– l-Artikoli 151 u 152(5) huma relatati mall-kampanja elettorali. Ir-riklamar politiku matul il-
kampanja jkun permess biss għall-fornituri tal-midja pubbliċi, u sa 48 siegħa qabel il-
votazzjoni biss. Fiċ-ċinema ma jkunux permessi jidhru riklami politiċi. Skont il-mozzjoni din 
ir-regola tmur kontra l-libertà tal-espressjoni u tal-midja. 
– l-Artikolu 154(1) jipprojbixxi l-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-istħarriġ tal-opinjoni relatati 
mal-elezzjonijiet fl-aħħar sitt ijiem tal-kampanja. Skont il-mozzjoni din id-dispożizzjoni tmur 
kontra l-libertà tal-espressjoni u tal-midja.
– l-Artikolu 353(4) fih dispożizzjoni teknika dwar l-applikabbiltà tal-proċedura l-ġdida li 
jidher li tmur kontra l-Artikolu 23 tad-dispożizzjonijiet tranżitorji.

Wara l-petizzjoni tal-President tar-Repubblika tal-Ungerija tal-4 ta’ Jannar 2013, il-Qorti 
Kostituzzjonali ffinalizzat il-valutazzjoni kostituzzjonali tagħha (id-Deċiżjoni Nru 1/2013)1. 

Fir-rigward tar-rekwiżit ta’ reġistrazzjoni, il-Qorti ddikjarat li fil-każ taċ-ċittadini residenti fl-
Ungerija, ir-reġistrazzjoni obbligatorja tirristrinġi d-dritt għall-vot mingħajr l-ebda raġuni, li 
tmur kontra l-Liġi Fundamentali. Għall-kuntrarju ta’ dan, il-Qorti ammettiet li f’ċerti każijiet 
ir-reġistrazzjoni hija ġustifikata peress li tiffaċilita l-eżerċitar tad-drittijiet għall-vot ta’ ċerti 
gruppi ta’ votanti. Dawn il-gruppi jinkludu l-votanti Ungeriżi mingħajr residenza fl-Ungerija; 
dawk il-membri ta’ minoranza nazzjonali li jgħixu fl-Ungerija li jixtiequ jivvutaw fuq il-lista 
ta’ minoranza nazzjonali; u dawk li jeħtieġu għajnuna biex jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Il-
Qorti żiedet ukoll li jkun hemm limitazzjoni sproporzjonata tad-dritt għall-vot jekk dawk il-
votanti, li ma jistax jiġi żgurat id-dritt tagħhom għall-vot mingħajr reġistrazzjoni minn qabel, 
ikunu jistgħu jirreġistraw biss fid-domiċilju permanenti tagħhom u mhux fir-residenza 
normali tagħhom.

Il-Qorti Kostituzzjonali qieset ukoll bħala diskriminatorju l-esklużjoni tal-possibbiltà ta’ 
reġistrazzjoni personali tal-votanti li jgħixu fl-Ungerija mingħajr indirizz.

Fir-rigward tar-regoli dwar il-kampanja elettorali, il-Qorti ddikjarat li l-dispożizzjonijiet li 
jippermettu l-pubblikazzjoni tar-riklamar politiku biss fis-servizz tal-midja pubblika matul il-
kampanja elettorali u r-regoli li jipprojbixxu l-pubblikazzjoni tal-istħarriġ tal-opinjoni 
                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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pubblika minn sitt ijiem qabel l-elezzjoni jillimitaw b’mod sproporzjonat il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-midja u għaldaqstant imorru kontra l-Liġi Fundametali.

Għaldaqstant il-Qorti ddikjarat li d-dispożizzjonijiet li ġejjin tal-Att dwar il-Proċedura 
Elettorali adottati fis-26 ta’ Novembru 2012 mhumiex kostituzzjonali: §§ 82(2), 88(1), 92, 
106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).     

7. Il-proposta riċenti għar-raba’ emenda kostituzzjonali

Fit-8 ta’ Frar 2013 il-koalizzjoni FIDESZ/KDNP ressqet proposta għar-raba’ emenda 
kostituzzjonali fil-forma ta’ abbozz minn membru individwali1, li ġiet iffirmata minn kważi l-
membri kollha tal-koalizzjoni.
Il-proposta għar-raba’ emenda kostituzzjonali tintegra fit-test tal-Liġi Fundamentali d-
dispożizzjonijiet tranżitorji kollha, b’eċċezzjoni tad-dispożizzjoni li teħtieġ li r-reġistrazzjoni 
elettorali, li ġiet annullata mill-Qorti Kostituzzjonali tal-Ungerija fit-28 ta’ Diċembru 2012 
fuq bażi proċedurali (id-Deċiżjoni Nru 45/2012). Dawn id-dispożizzjonijiet jinkludu 
pereżempju: id-dispożizzjonijiet dwar l-eks partit komunista inkluż in-nuqqas ta’ 
applikazzjoni ta’ statut ta’ limitazzjonijiet tar-reati serji li saru fid-dittatorjat komunist (l-
Artikolu 3 tal-Proposta, li jżid l-Artikolu U ġdid mal-parti tal-"Prinċipji Fundamentali" tal-
Liġi Fundamentali, li kienu l-Preambolu u l-Artikoli 1-4 tad-Dispożizzjonijiet Tranżitorji); is-
setgħa tal-Parlament li jfassal il-lista tal-knejjes rikonoxxuti uffiċjalment (l-Artikolu 4 tal-
Proposta, li kien l-Artikolu 21(1) tad-Dispożizzjonijiet Tranżitorji); is-setgħa tal-Parlament li 
jiddetermina r-regoli dettaljati dwar id-drittijiet taċ-ċittadinanzi li jgħixu fl-Ungerija u r-
rekwiżiti ta’ rikonoxximent bħala ċittadinanza (l-Artikolu 9 tal-Proposta, li kien l-
Artikolu 21(2) tad-Dispożizzjonijiet Tranżitorji); is-setgħa tal-President tal-Uffiċċju 
Ġudizzjarju Nazzjonali li jaħtar qrati minbarra l-qorti ġenerali kompetenti għal proċessi (l-
Artikolu 14 tal-Proposta, li kien l-Artikolu 11(3)-(4) tad-Dispożizzjonijiet Tranżitorji); l-
estensjoni tar-restrizzjoni tar-reviżjoni ġudizzjarja tal-liġijiet baġitarji u finanzjarji għall-
perjodu indefinit (l-Artikolu 17(1) tal-Proposta), eċċ.

Barra minn hekk, il-proposta għar-raba’ emenda kostituzzjonali fiha tal-inqas żewġ klawsoli 
dwar il-Qorti Kostituzzjonali li qajmu xi tħassib: 

Skont l-ewwel dispożizzjoni, il-Qorti Kostituzzjonali tista’ tirrevedi l-Liġi Fundamentali u 
kull emenda tagħha għall-konformità mar-rekwiżiti proċedurali stabbiliti fil-Liġi 
Fundamentali fir-rigward tal-adozzjoni u l-promulgazzjoni tagħha (l-Artikolu 12(4) tal-
Proposta). B’hekk, fil-futur il-Qorti ma tkunx tista’ tirrevedi s-sustanza ta’ kwalunkwe 
emenda kostituzzjonali u għaldaqstant il-Liġi Fundamentali tkun miftuħa għal kwalunkwe 
emenda indipendentement mill-kontenut tagħha2. Biex jikkumplimenta din id-dispożizzjoni, l-
Artikolu 11 tal-Proposta għandu l-għan li jagħti d-dritt lill-President tar-Repubblika li jibgħat 
l-Liġi Fundamentali adottata u kull emendi tagħha lill-Qorti Kostituzzjonali għal reviżjoni tal-
konformità (biss) bir-rekwiżiti proċedurali stabbiliti fil-Liġi Fundamentali fir-rigward tal-
adozzjoni tagħha.

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929

2 Il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti fil-fatt kienet li rrevediet biss emendi kostituzzjonali fuq bażi proċedurali, 
iżda din il-prattika kienet aktar ibbażata fuq awtokontroll tal-Qorti milli fuq projbizzjoni kostituzzjonali.
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Aktar minn hekk, il-Proposta timponi żmien limitu qasir għal tali reviżjoni, b’mod partikolari 
"massimu ta’ tletin ġurnata" (l-Artikolu 12(5) tal-Proposta). 
Skont it-tieni dispożizzjoni, id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali u l-ġustifikazzjonijiet 
relatati adottati qabel id-dħul fis-seħħ tal-Liġi Fundamentali ma jistgħux jitqiesu għal 
raġunijiet ta’ interpretazzjoni tal-Liġi Fundamentali (l-Artikolu 19 tal-Proposta). Fi kliem 
ieħor, ma jkunx possibbli li jitqiesu 20 sena ta’ ġurisprudenza kostituzzjonali għal raġunijiet 
ta’ interpretazzjoni tal-Liġi Fundamentali. L-abbozz ma jispeċifikax is-suġġett ta’ dik il-
projbizzjoni; għaldaqstant possibilment japplika mhux biss għall-Qorti Kostituzzjonali iżda 
wkoll għall-qrati ordinarji. (Diversi prinċipji kostituzzjonali tal-liġi Ungeriża huma bbażati 
biss fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti. Pereżempju, minbarra l-obbligi skont il-liġi 
internazzjonali, il-bażi domestika legali għan-nuqqas ta’ eżistenza tal-piena kaptali hija d-
Deċiżjoni 23/1990 tal-Qorti Kostituzzjonali.)   
Il-proposta timponi restrizzjonijiet ulterjuri fuq il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kostituzzjonali: –
timponi żmien limitu qasir ("immedjatament u mhux aktar tard minn tletin ġurnata") għar-
reviżjoni tal-konformità ta’ kull regolament legali applikabbli f’kawża partikolari mal-Liġi 
Fundamentali fuq talba ta’ mħallef (l-Artikolu 12(1) tal-Proposta).
Barra minn hekk, għadd ta’ drittijiet fundamentali ġew potenzjalment imnaqqsa minn ċerti 
dispożizzjonijiet tal-proposta għar-raba’ emenda kostituzzjonali, minkejja l-fatt li l-Qorti 
Kostituzzjonali preċedentement iddikjarat tali limitazzjonijiet bħala mhux kostituzzjonali:

– il-libertà tal-espressjoni tista’ ma tiġix eżerċitata bl-għan li tikser id-dinjità tan-nazzjon 
Ungeriż (u ta’ komunitajiet oħra, bħall-minoranzi etniċi, razzjali jew reliġjużi) (diġà 
ddikjarata mhux kostituzzjonali mid-Deċiżjonijiet 30/19921 u 18/20042) (l-Artikolu 5(2) tal-
Proposta);

– l-istudenti li l-istudji tagħhom huma ssussidjati fl-universitajiet Ungeriżi jistgħu jkunu 
marbuta mil-liġi biex jaħdmu fl-Ungerija għal ċertu perjodu ta’ żmien wara l-istudji tagħhom 
(l-Artikolu 7 tal-Proposta); l-emenda tistipola li tali restrizzjoni hija rregolata biss mil-liġi 
Ungeriża (diġà ddikjarata mhux kostituzzjonali (fuq bażi formali) mid-Deċiżjoni 32/20123);

– Att tal-Parlament jew ordinanza lokali jistgħu jiddikjaraw illegali li wieħed jgħix f’żona 
pubblika bħala residenza permanenti (diġà ddikjarata mhux kostituzzjonali mid-
Deċiżjoni 38/20124).
Fl-aħħar nett, il-proposta għar-raba’ emenda tipproponi l-inkorporazzjoni fil-kostituzzjoni ta’ 
diversi dispożizzjonijiet oħra, bħal:
– l-eżistenza ta’ "Gwardja tal-Parlament" taħt it-tmexxija tal-Ispiker tal-Kamra,

– ir-regoli ta’ ġestjoni finanzjarja ta’ istituzzjonjiet pubbliċi ta’ edukazzjoni ogħla għandhom 
jiġu determinati mill-gvern li għandu jissorvelja wkoll il-ġestjoni finanzjarja tagħhom.

                                               
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
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Il-proposta għar-raba’ emenda kostituzzjonali attwalment qed tiġi diskussa fil-Parlament 
Ungeriż.


