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1. Wprowadzenie

Po wyborach w 2010 r. rządząca większość uzyskała dwie trzecie mandatów w parlamencie. 
Dzięki tej większości kwalifikowanej rządząca większość oraz rząd mogły natychmiast 
rozpocząć działalność ustawodawczą w celu ukształtowania na nowo węgierskich ram 
konstytucyjnych i instytucjonalnych. 

Ogólny wpływ tego procesu reform – związany z wieloma różnymi kwestiami, np. działaniem
sądownictwa, ochroną rodziny, wyborami do parlamentu czy wolnością wypowiedzi – budzi 
zastrzeżenia co do zgodności z zasadami demokracji i praworządności gwarantowanymi w 
prawie europejskim. 

Demokracja i praworządność, gwarantowane w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej 
(Traktat UE) i wymienione w preambule do Traktatu UE oraz w preambule to Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymagają wyraźnego podziału uprawnień między 
niezależnymi organami. Główne cechy tych dwóch zasad to: i) przestrzeganie zgodności z 
prawem, w tym przejrzystego, odpowiedzialnego i demokratycznego procesu tworzenia 
prawa; ii) pewność prawa; iii) solidny system demokracji przedstawicielskiej oparty na 
wolnych wyborach i poszanowaniu prawa do sprzeciwu; iv) skuteczna kontrola zgodności 
przepisów prawa z konstytucją; v) skuteczny, przejrzysty, aktywny i odpowiedzialny rząd i 
administracja; vi) niezależne i bezstronne sądownictwo; vii) niezależne media; viii) 
poszanowanie praw podstawowych1. 

2. Proces ustanawiania nowego porządku konstytucyjnego Węgier

W dniu 18 kwietnia 2011 r. węgierski parlament przyjął nową konstytucję, stanowiącą ustawą 
zasadniczą Węgier, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. 

Przyjęcie nowej konstytucji było pierwszym krokiem kompleksowego procesu reform, który 
doprowadził do ustanowienia nowych ram konstytucyjnych i instytucjonalnych. Po przyjęciu 
nowej konstytucji uchwalono wiele ustaw kardynalnych, co następnie doprowadziło do 
istotnych zmian w niemal wszystkich instytucjach i organach władzy (w parlamencie, 
trybunale konstytucyjnym, sądownictwie, prokuraturze, organie odpowiedzialnym za ochronę 
danych, samorządach terytorialnych, bankach krajowych oraz w prawie rodzinnym).

Proces poprzedzający przyjęcie nowej konstytucji Węgier jest pierwszym elementem 
budzącym zastrzeżenia. Projekt nowej konstytucji przygotowali wybrani przedstawiciele 
koalicji FIDESZ/KDNP (koalicji rządzącej) i w dniu 14 marca 2011 r. przedstawili go 
w węgierskim parlamencie na podstawie prywatnego poselskiego projektu ustawy. Węgierski 
parlament przyjął nową konstytucję w dniu 18 kwietnia 2011 r. dzięki głosom koalicji 

                                               
1 Szczegółowa analiza znaczeń nadawanych pojęciu praworządności na szczeblu międzynarodowym, 
europejskim i krajowym znajduje się w sprawozdaniu w sprawie praworządności, przyjętym przez Komisję 
Wenecką w dniach 25–26 marca 2011 r. CDL-AD(2011)003rev.
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rządzącej1.

Ustawodawstwo sponsorowane przez rząd wymaga specjalnej procedury konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, natomiast indywidualne poselskie projekty ustaw 
mogą powstawać w trybie „przyspieszonym”. W praktyce oznacza to, że zasady określone w 
ustawie CXXXI z 2010 r. o udziale społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu prawa oraz w 
dekrecie 24/2011 (VIII. 9.) Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości w sprawie 
wstępnej oceny skutków ex post nie mają zastosowania w przypadku, gdy przepisy prawa 
proponuje się w formie indywidualnego lub prywatnego poselskiego projektu ustawy. 
Procedura ta umożliwiła koalicji rządzącej przygotowanie i przyjęcie nowej konstytucji w 
krótkim czasie (w ciągu miesiąca: projekt przedłożono w dniu 14 marca 2011 r. i przyjęto w 
dniu 18 kwietnia 2011 r.). Druga zmiana konstytucji została przyjęta również na podstawie 
indywidualnego poselskiego projektu ustawy2. 

Spośród ustaw kardynalnych następujące ustawy uchwalono na podstawie prywatnego 
poselskiego projektu ustawy: - ustawa CCIII z 2011 r. o wyborach posłów do parlamentu; -
ustawa CCXI z 2011 r. o ochronie rodzin; - ustawa CCVI z 2011 r. o wolności wyznania i 
religii oraz statusie kościołów; - ustawa CCII z 2011 r. o godle i fladze narodowej oraz 
odznaczeniach państwowych Węgier; - ustawa XXXVI z 2012 r. o parlamencie - projekt 
ustawy kardynalnej o procedurze wyborczej3.

Ramy czasowe oraz poziom debaty politycznej i konsultacji społecznych4 w sprawie nowej 
konstytucji oraz ustaw kardynalnych stały się przedmiotem krytyki5. W ciągu ostatnich 
dwóch tygodni 2011 r. parlament uchwalił kilka ustaw kardynalnych (m.in. ustawę o 

                                               
1 Zob. dokument roboczy nr 2 w sprawie sytuacji praw podstawowych: standardy i praktyki na Węgrzech 
(zgodnie z rezolucją PE z dnia 16 lutego 2012 r.) – zasady podstawowe i prawa podstawowe oraz opinia w 
sprawie nowej konstytucji Węgier przyjęta przez Komisję Wenecką w dniach 17–18 czerwca 2011 r. CDL-
AD(2011)016.

2 W dniu 18 września 2012 r. w parlamencie złożono wniosek o wprowadzenie drugiej zmiany (T/8404) ustawy 
zasadniczej jako indywidualny poselski projekt ustawy. Wniosek dotyczy wymogu rejestracji w celu 
skorzystania z prawa do głosowania podczas wyborów parlamentarnych. Wniosek został przyjęty przez
parlament w dniu 29 października 2012 r. i ogłoszony w dniu 9 listopada.

3 T/8405.

4 W okresie od lutego do marca 2011 r. partie rządzące zorganizowały krajowe konsultacje dotyczące 12 kwestii. 
Por. http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 Zob. opinie w sprawie trzech kwestii prawnych powstałych w związku z procesem sporządzania nowej 
konstytucji Węgier oraz w sprawie nowej konstytucji Węgier przyjęte przez Komisję Wenecką odpowiednio w 
dniach 25–26 marca 2011 r. oraz 17–18 czerwca 2011 r. (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). W swojej 
opinii 663/2012 w sprawie ustawy CLXI z 2011 o statusie prawnym i wynagrodzeniach sędziów na Węgrzech 
oraz ustawy CLXI z 2011 r. o organizacji i administracji sądów węgierskich Komisja Wenecka zwraca uwagę, 
że „ustawy kardynalne przyjęto zbyt pospiesznie, nie uwzględniając przy tym odpowiednich konsultacji z 
opozycją i społeczeństwem obywatelskim. Przyjęcie dużej ilości przepisów w bardzo krótkim okresie może 
wyjaśniać, dlaczego niektóre kwestie uregulowane w ustawach kardynalnych analizowanych w niniejszej opinii 
nie spełniają standardów europejskich”. Punkt 9. CDL-AD(2012)001. 
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wolności wyznania i religii1 oraz o Narodowym Banku Węgier2) i przyjął postanowienia 
przejściowe ustawy zasadniczej.

Jak Komisja Wenecka stwierdziła w swojej opinii w sprawie nowej konstytucji Węgier, „(...) 
godne nagany jest to, że w procesie tworzenia konstytucji, obejmującym sporządzenie i 
ostateczne przyjęcie nowej konstytucji, zabrakło przejrzystości, w pełni właściwego dialogu 
między większością i opozycją, wystarczających możliwości przeprowadzenia odpowiedniej 
debaty publicznej, jak również to, że proces ten charakteryzował się bardzo napiętymi ramami 
czasowymi”3. Ponadto zdaniem Komisji Weneckiej „(...) wydaje się, że przyjęcie nowej 
konstytucji w kwietniu 2011 r. było (...) dopiero początkiem długiego procesu tworzenia 
kompleksowego i spójnego nowego porządku konstytucyjnego. Pociąga to za sobą przyjęcie 
i zmianę wielu fragmentów ustawodawstwa, nowy kontekst instytucjonalny i inne związane 
z tym działania. Aby procesy te były w pełni udane, muszą one opierać się na możliwie 
najszerszym konsensusie w węgierskim społeczeństwie”4. 

Nowa konstytucja Węgier wymaga, aby rząd (nie zaś indywidualni posłowie) przedłożył w 
parlamencie projekty ustaw niezbędne do wdrożenia ustawy zasadniczej5.

3. Postanowienia przejściowe ustawy zasadniczej

                                               
1 Ustawa CCVI z 2011 r. o wolności wyznania i religii oraz statusie kościołów, przedłożona w formie 
indywidualnego poselskiego projektu ustawy w dniu 21 grudnia 2011 r. i uchwalona w dniu 31 grudnia 2011 r.

2 Ustawa CCVIII z 2011 r. o Narodowym Banku Węgier, przedłożona przez rząd w dniu 13 grudnia 2011 r. i 
uchwalona w dniu 31 grudnia 2011 r.

3 Zob. punkt 144 opinii w sprawie nowej konstytucji Węgier przyjętej przez Komisję Wenecką w dniach 17–18 
czerwca 2011 r. CDL-AD(2011)016. 

4 Zob. punkt 21 opinii w sprawie nowej konstytucji Węgier przyjętej przez Komisję Wenecką w dniach 17–18 
czerwca 2011 r. CDL-AD(2011)016. W tej samej opinii Komisja Wenecka stwierdza też, iż: „Charakterystyczną 
cechą nowej konstytucji Węgier jest to, że choć konstytucja ta bazuje na wyżej wymienionych standardach, 
zawiera ona szereg pewnych zmian w zakresie europejskich gwarancji, które to zmiany można częściowo 
odnaleźć w nielicznych konstytucjach europejskich. Większość z nich wiąże się z narodową tradycją 
i tożsamością. Uznaje się je za istotny czynnik wpływający na prawo Unii Europejskiej (art. 6 Traktatu UE) i 
akceptuje w EKPC. W tym względzie Komisja Wenecka jest zdania, że choć wiele z tych szczególnych 
gwarancji można postrzegać jako część krajowej autonomii konstytucyjnej, pozostałe gwarancje wymagają 
zbadania w świetle europejskich standardów, przede wszystkim w świetle orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka (...). Zadanie to może być w pewnych przypadkach trudniejsze z uwagi na czasami 
niejasne wzajemne zależności między poszczególnymi postanowieniami oraz z uwagi na to, że tekst konstytucji 
często przenosi definicję zasad szczegółowych mających zastosowanie do przedmiotowych spraw (m.in. praw 
podstawowych, kontekstu instytucjonalnego, uzgodnień strukturalnych w sprawie wykonywania władzy 
sądowniczej itp.) na ustawy kardynalne (organiczne)”. Punkty 19–20. 

5 Punkt 4 postanowień końcowych: „4. Rząd ma obowiązek przedłożyć w parlamencie wszystkie projekty ustaw 
niezbędne do wprowadzenia w życie ustawy zasadniczej”.
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Postanowienia przejściowe ustawy zasadniczej zostały przyjęte przez parlament w dniu 30 
grudnia 2011 r.1. Następnego dnia dokumenty te opublikowano w węgierskim dzienniku 
ustaw i weszły one w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. – w tym samym dniu, co nowa 
konstytucja. Postanowienia przejściowe stały się przedmiotem ostrej krytyki: twierdzono, że 
są one szkodliwe dla praworządności2.

Brakowało jasności w kwestii statusu postanowień przejściowych oraz ich miejsca w 
krajowym porządku prawnym (ostatnio dokonano zmiany ustawy zasadniczej). W związku z 
tym w końcowych postanowieniach przejściowych postanowienia przejściowe określa się 
jako część ustawy zasadniczej (art. 31 ust. 2)3. Celem wyjaśnienia statusu prawnego 
postanowień przejściowych rząd przedłożył w dniu 17 kwietnia 2012 r. wniosek dotyczący 
pierwszej zmiany ustawy zasadniczej4. Wniosek został przyjęty przez parlament w dniu 4 
czerwca 2012 r. i ogłoszony w dniu 18 czerwca. W tekście pierwszej zmiany konstytucji 
dodano następujący punkt do postanowień końcowych ustawy zasadniczej: „Postanowienia 
przejściowe dotyczące niniejszej ustawy zasadniczej (...) stanowią część ustawy 
zasadniczej”5. Postanowienia przejściowe obejmują szereg artykułów niemających charakteru 
przejściowego, których celem jest trwałe uzupełnienie lub zmiana nowej konstytucji.

W dniu 14 marca 2012 r. węgierski Komisarz ds. praw podstawowych (Rzecznik Praw 
Obywatelskich) zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie 
zgodności postanowień przejściowych z wymogami praworządności określonymi w ustawie 
zasadniczej6. Po przeprowadzeniu badania zgodności z konstytucją, w dniu 28 grudnia 2012 r. 
w swojej decyzji nr 45/2012 Trybunał Konstytucyjny oświadczył, że węgierski parlament 
przekroczył swoje uprawnienia ustawodawcze w chwili uchwalenia następujących 
postanowień przejściowych, przyjmując za główną podstawę fakt, że nie mają one charakteru 
przejściowego7: Preambuła, art. 1–4 (postanowienia dotyczące byłej partii komunistycznej), 
art. 11 ust. 3–4 (postanowienia dotyczące uprawnień Przewodniczącego Krajowego Biura 
Sądownictwa oraz Prokuratora Generalnego do wyznaczenia sądu innego niż sąd posiadający 
                                               
1 W dniu 20 listopada 2011 r. przedłożono także dokument nr T/5005, będący indywidualnym poselskim 
projektem ustawy.

2 Zob. zastrzeżenia wyrażone przez węgierskie środowisko akademickie w raporcie ekspertów dla Komisji 
Weneckiej w sprawie postanowień przejściowych ustawy zasadniczej oraz kluczowych ustaw kardynalnych, M. 
Bánkuti i in. (luty 2012 r.).

3 Tłumaczenie postanowień przejściowych ustawy zasadniczej Węgier na język angielski jest dostępne na stronie 
internetowej Komisji Weneckiej (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
REF(2012)018-e.pdf

4 T/6817 – wniosek, który złożył György Matolcsy, minister gospodarki krajowej.

5 (tłumaczenie nieoficjalne)

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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ogólną właściwość na rzecz rozstrzygnięcia sprawy w uzasadnionym terminie), art. 12, 13 
(postanowienia dotyczące ogólnego wieku emerytalnego sędziów i prokuratorów), art. 18 
(postanowienie dotyczące mianowania Przewodniczącego Rady Budżetowej), art. 21 
(uprawnienie parlamentu do wskazywania uznawanych kościołów oraz określania kryteriów 
uznawania innych uznanych kościołów), art. 22 (postanowienie dotyczące znaczenia skargi 
konstytucyjnej), art. 23 ust. 1, ust. 3–5 (postanowienia dotyczące wyborów samorządów 
terytorialnych i rejestracji wyborców), art. 28 ust. 3 (dotyczący procedury stwierdzania 
bezczynności samorządów terytorialnych), art. 29 (dotyczący możliwości wprowadzenia 
ogólnego wkładu na pokrycie kar pieniężnych), art. 31 ust. 2 (postanowienie, zgodnie z 
którym postanowienia przejściowe stanowią część ustawy zasadniczej), art. 32 (dotyczący 
ustanowienia dnia 25 kwietnia „dniem ustawy zasadniczej”). W związku z tym Trybunał 
Konstytucyjny Węgier uchylił wyżej wymienione postanowienia przejściowe.

Zgodnie z wyjaśnieniem Trybunału Konstytucyjnego mimo że w punkcie 3 postanowień 
końcowych ustawy zasadniczej węgierskiemu parlamentowi przyznaje się prawo do 
przyjmowania przepisów przejściowych dotyczących ustawy zasadniczej w celu zastąpienia 
starych przepisów nowymi przepisami, to jednak ponad dwie trzecie postanowień nie ma 
charakteru przejściowego, gdyż zawierają one przepisy trwałe i ogólne.

4. Instytucjonalizacja wymogu większości stanowiącej dwie trzecie ogółu

Do przyjęcia i nowelizacji ustaw kardynalnych wymagana jest większość kwalifikowana 
stanowiąca dwie trzecie obecnych posłów do parlamentu. Nowa konstytucja Węgier odnosi 
się do 26 zagadnień będących przedmiotem ustaw kardynalnych, obejmujących sądownictwo 
(art. 25 ust. 7), politykę rodzinną (art. L), prawa narodowości (art. XXIX), podstawowe 
zasady ogólnego systemu podatkowego oraz systemu emerytalnego (art. 40)1. 

Wykaz obszarów polityki wymagających większości kwalifikowanej stanowi istotny aspekt 
demokracji. Podczas gdy zastosowanie ustaw kardynalnych jest właściwe przy określaniu 
podstawowych zasad np. krajowych ram instytucjonalnych, to jednak jest ono mniej właściwe 
w tych obszarach polityki, które zazwyczaj są regulowane przez zwykłe ustawy, np. przepisy 
prawa rodzinnego, polityka społeczna i podatkowa2. 

W związku z powyższym Komisja Wenecka stwierdziła, że „zbyt szerokie wykorzystanie 
ustaw kardynalnych stanowi problem zarówno w odniesieniu do konstytucji, jak i zwykłych 
ustaw. (...) Funkcjonalność systemu demokratycznego jest zakorzeniona w jego stałej 
zdolności do zmiany. Im więcej kwestii związanych z polityką wykracza poza zakres 
uprawnień zwykłej większości, tym mniejsze znaczenie będą miały przyszłe wybory i tym 
większe możliwości w zakresie ugruntowywania swoich preferencji politycznych i porządku 

                                               
1 Trzecia zmiana ustawy zasadniczej (z 21 grudnia 2012 r.) polega na zmianie artykułu P): warunki i 
ograniczenia w zakresie nabywania gruntów rolnych i leśnych oraz zasady regulujące zintegrowaną organizację 
produkcji rolnej są określone w ustawie kardynalnej.

2 Zob. punkt 27 opinii w sprawie nowej konstytucji Węgier przyjętej przez Komisję Wenecką w dniach 17–18 
czerwca 2011 r. CDL-AD(2011)016.
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prawnego w kraju będzie miała większość stanowiąca dwie trzecie. Wybory (...) utraciłyby 
rację bytu, gdyby ustawodawca nie mógł zmienić istotnych aspektów przepisów prawa, które 
należało uchwalić zwykłą większością”1.

Ponadto niektóre z przyjętych dotychczas ustaw kardynalnych określają nie tylko zasady 
podstawowe, ale także zasady szczegółowe i techniczne, np. bardzo szczegółowy przepis 
dotyczący wszystkich aspektów organizacji i administracji sądów oraz przepis dotyczący 
statusu prawnego i wynagrodzeń sędziów2, a nawet dokładnych granic okręgów wyborczych3. 
Taka praktyka pociąga za sobą ryzyko ograniczenia wpływu nowego ustawodawcy po 
wyborach. W przyszłości nowy rząd, opierający się wyłącznie na większości zwykłej, nie 
będzie mógł zmieniać kierunków polityki określonych w ustawach kardynalnych przez 
obecny rząd, nawet jeśli uzyska on w tej sprawie jednoznaczne poparcie elektoratu. 

5. Kontrole i mechanizmy gwarantujące zachowanie równowagi politycznej

Jak już wspomniano, demokracja i praworządność wymagają podziału uprawnień opartego na 
systemie kontroli i mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi politycznej. 
Wolność mediów jest również kluczowym elementem demokracji i prawidłowego 
funkcjonowania systemu kontroli i mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi 
politycznej4. Nowa konstytucja Węgier wprowadziła następujące zmiany instytucjonalne, 
które mogą ewentualnie osłabić funkcjonowanie tego systemu:

5.1. Ograniczenie kompetencji konstytucyjnych

Artykuł 37 ust. 4 nowej konstytucji ogranicza uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego do 
badania konstytucyjności ustaw budżetowych Państwa i ich wykonania w dziedzinach 
wyraźnie wymienionych („naruszenie prawa do życia i ludzkiej godności, prawa do ochrony 
danych osobowych, prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania oraz zgodność z prawami 
związanymi z obywatelstwem węgierskim”), wyłączając w ten sposób możliwość badania 
konstytucyjności w przypadku naruszenia innych praw podstawowych.

W tym względzie Komisja Wenecka zwróciła uwagę, że „w dużym stopniu to właśnie dzięki 
wystarczająco szerokiej skali kompetencji Trybunał może nadzorować konstytucyjność 
najważniejszych z a s a d  regulujących życie społeczeństwa, m.in. wszystkich praw 
podstawowych gwarantowanych w konstytucji. W związku z tym ograniczenie kompetencji 
Trybunału w sposób, w wyniku którego Trybunał rozpatrywałby pewne ustawy państwowe 
jedynie w odniesieniu do ograniczonego fragmentu konstytucji, jest sprzeczne z oczywistym 
                                               
1 Zob. punkt 24 opinii w sprawie nowej konstytucji Węgier przyjętej przez Komisję Wenecką w dniach 17–18 
czerwca 2011 r. CDL-AD(2011)016. 

2 Zob. punkt 19 opinii 663/2012 w sprawie ustawy CLXII z 2011 r. o statusie prawnym i wynagrodzeniach 
sędziów na Węgrzech oraz ustawy CLXI z 2011 r. o organizacji i administracji sądów węgierskich przyjętej 
przez Komisję Wenecką w dniach 16–17 marca 2012 r. CDL-AD(2012)001.

3 Ustawa CCIII z 2011 r. o wyborach posłów do parlamentu Węgier.

4 Kwestia wolności mediów jest przedmiotem dokumentu roboczego nr 3.
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celem konstytucyjnej władzy ustawodawczej węgierskiego parlamentu, którym jest 
»wzmacnianie ochrony praw podstawowych na Węgrzech«”1.

Ponadto zgodnie z art. 272 postanowień przejściowych to ograniczenie obowiązuje w 
odniesieniu do aktów prawa uchwalonych w czasie, gdy dług publiczny w stosunku do 
wskaźnika PKB przekraczał 50%. W tym względzie Komisja Wenecka zgłosiła następujące 
zastrzeżenie: „Konstytucja narzuca określone kryteria zarządzania długiem publicznym oraz 
surowe ograniczenia długu publicznego. Mimo to zamiast przyznać Trybunałowi 
Konstytucyjnemu pełen zakres kontroli nad konstytucyjnością przepisów budżetowych i 
podatkowych, konstytucja nadaje specjalne uprawnienie do działania w tym zakresie nowej 
Radzie Budżetowej. Zgodnie z prawem weta Rady Budżetowej wspomniane ograniczenie 
uprawnień Trybunału Konstytucyjnego w kwestiach związanych z budżetem, podatkami i 
innymi przepisami finansowymi zależy od tego, czy dług publiczny przekracza 50% PKB”3. 

Niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego i jego sędziów powinna być jednoznacznie 
przewidziana w konstytucji4, należy zatem rozważyć, czy postanowienia ogólne ustawy 
zasadniczej dotyczące praworządności i podziału uprawnień (art. B i C) stanowią 
wystarczające gwarancje konstytucyjne zapewniające niezawisłość Trybunału 
Konstytucyjnego5. 

5.2. Ograniczenie uprawnień parlamentu

Ograniczenie uprawnień parlamentu zostało wprowadzone także w sferze spraw 
budżetowych, ponieważ nowo utworzona pozaparlamentarna Rada Budżetowa dysponuje w 
wielu sprawach, jak się zdaje, prawem weta wobec budżetu Państwa6. Przyjęcie budżetu 

                                               
1 Zob. punkt 99 opinii w sprawie nowej konstytucji Węgier przyjętej przez Komisję Wenecką w dniach 17–18 
czerwca 2011 r. CDL-AD(2011)016

2 Postanowienie uchylone przez Trybunał Konstytucyjny Węgier w dniu 28 grudnia 2012 r. (decyzja nr 
45/2012).

3 Zob. punkt 98 opinii w sprawie nowej konstytucji Węgier przyjętej przez Komisję Wenecką w dniach 17–18 
czerwca 2011 r. CDL-AD(2011)016.

4 Art. 24 ust. 1 ustawy zasadniczej Węgier stanowi, iż „Trybunał Konstytucyjny jest najwyższym organem 
odpowiedzialnym za ochronę ustawy zasadniczej”, lecz nie zawiera z tym miejscu żadnego odniesienia do 
niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego. W dalszej części zawiera wykaz kompetencji, a ostatni punkt odnosi 
się do ustawy kardynalnej jako dokumentu określającego „szczegółowe zasady dotyczące kompetencji, 
organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego”.

5 W swoich uwagach dotyczących projektu opinii Komisji Weneckiej w sprawie ustawy CLI z 2011 r. o 
Trybunale Konstytucyjnym Węgier węgierski rząd zawarł następujący komentarz: „Wydaje się, że niezawisłość 
Trybunału Konstytucyjnego jako organu jest zasadą, która nie została wyraźnie przewidziana w ustawie 
zasadniczej, lecz wynika z jej zasad ogólnych, zwłaszcza z zasady praworządności oraz podziału uprawnień 
(ustawa zasadnicza, art. B) ust. 1 i art. c) ust. 1)”. CDL(2012)045.

6 Artykuł 44 ust. 3 ustawy zasadniczej: „Mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 36 ust. 4 i 5, warunkiem 
koniecznym do uchwalenia ustawy budżetowej jest uzyskanie uprzedniej zgody Rady Budżetowej”. Artykuł 36 
ust. 4–5 ma następujące brzmienie: „4. Parlament nie może przyjąć ustawy budżetowej, która zezwala na to, aby 
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państwa zazwyczaj należy do podstawowych kompetencji parlamentu i jest jego wyłącznym 
przywilejem, a także pozwala na realizację programu politycznego. Komisja Wenecka 
przypomina, że uzależnienie decyzji parlamentu w tej sprawie od zgody innego organu o 
ograniczonej legitymacji demokratycznej może mieć negatywny wpływ na legitymację 
demokratyczną decyzji budżetowych1. 

Ponadto warto przypomnieć zastrzeżenie Komisji Weneckiej, zgodnie z którym bardzo 
napięte ramy czasowe ustanowienia nowych ram konstytucyjnych ograniczają możliwość 
prawdziwej debaty z siłami opozycji w parlamencie2. Taka praktyka może zakłócić 
prawidłowe funkcjonowanie systemu demokracji uczestniczącej, który opiera się na 
poszanowaniu prawa do sprzeciwu.

5.3. Niezawisłość sądownictwa – utrzymujące się braki

Sądownictwo poddano ogólnej reformie określonej w dwóch ustawach kardynalnych3, 
których pierwsza wersja wyraźnie naruszała niezawisłość sądownictwa4. Niezawisłość 
oznacza, że na sądownictwo nie może być wywierany zewnętrzny nacisk oraz że jest ono 
odporne na ingerencję ze strony pozostałych gałęzi władzy, w szczególności władzy 
wykonawczej. Ten wymóg stanowi integralną część podstawowej demokratycznej zasady 
podziału uprawnień.

Węgierski parlament znowelizował wspomniane ustawy kardynalne w dniu 2 lipca 2012 r.5. 
Zmiany te uwzględniają większość zaleceń Komisji Weneckiej, zwłaszcza poprzez 
ograniczenie uprawnień Przewodniczącego Krajowego Biura Sądownictwa i przeniesienie 
niektórych z jego uprawnień na Krajową Radę Sądownictwa, a także poprzez rozszerzenie 
zakresu odpowiedzialności Przewodniczącego.
                                                                                                                                                  
wskaźnik długu publicznego przekroczył dwukrotnie wskaźnik PKB. „5.Dopóki wskaźnik długu publiczny 
przekracza dwukrotnie wskaźnik PKB, parlament może przyjąć tylko taką ustawę budżetową, która przewiduje 
ograniczenie długu publicznego proporcjonalnie do PKB”. 

1 Zob. punkt 129 opinii w sprawie nowej konstytucji Węgier przyjętej przez Komisję Wenecką w dniach 17–18 
czerwca 2011 r., CDL-AD(2011)016.

2 Zob. punkt 144 opinii w sprawie nowej konstytucji Węgier przyjętej przez Komisję Wenecką w dniach 17–18 
czerwca 2011 r. CDL-AD(2011)016. 

3 Ustawa CLXI z 2011 r. o organizacji i administracji sądów węgierskich i ustawa CLXII z 2011 r. o statusie 
prawnym i wynagrodzeniach sędziów na Węgrzech.

4 Zob. dokument roboczy nr 1 w sprawie sytuacji praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech 
(zgodnie z rezolucją PE z dnia 16 lutego 2012 r.) – niezawisłość wymiaru sprawiedliwości.

5 Zgodnie ze stwierdzeniem Komisji Weneckiej zawartym w jej opinii w sprawie ustaw kardynalnych o 
sądownictwie, które znowelizowano po przyjęciu opinii CDL-AD(2012)001 w sprawie Węgier: „Zmiany z dnia 
2 lipca 2012 r. dotyczą większości uwag wyrażonych w opinii Komisji Weneckiej CDL-AD(2012)001 z dnia 
16–17 marca 2012 r. w sprawie ustawy CLXI z 2011 r. o organizacji i administracji sądów węgierskich oraz 
ustawy CLXII z 2011 r. o statusie prawnym i wynagrodzeniach sędziów na Węgrzech” (pkt 83 CDL-
AD(2012)020).
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Mimo to w zakresie niezawisłości sądownictwa nadal występują trzy główne kwestie sporne. 

Po pierwsze, główne czynniki wspierające niezawisłość sędziów, takie jak nieusuwalność, 
gwarantowana kadencja, struktura i skład organów zarządzających, nie zostały uregulowane 
w konstytucji i – wraz ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi organizacji i administracji 
wymiaru sprawiedliwości – stanowią przedmiot ustaw kardynalnych. Jeśli chodzi o poziom 
regulacji, Komisja Wenecka stwierdziła, że „gwarancje konstytucyjne, zasady i struktury 
związane z sądownictwem są niewystarczające”1.

Po drugie, jeśli chodzi o regulację przekazywania spraw, wcześniejsze zasady umożliwiały 
Przewodniczącemu Krajowego Biura Sądownictwa przydzielenie danej sprawy innemu 
sądowi zamiast sądowi właściwemu w celu zapewnienia „rozstrzygnięcia spraw w 
uzasadnionym terminie”. Niedawno przyjęte zmiany ograniczają to uprawnienie, w związku z 
czym teraz przy przekazywaniu spraw Przewodniczący Krajowego Biura Sądownictwa musi 
uwzględniać zasady ustanowione przez Krajową Radę Sądownictwa oraz przedstawić 
uzasadnienie każdej decyzji. Zmiany nie określają jednak kryteriów wyboru spraw do 
przekazania, ani też nie przyznają Krajowej Radzie Sądownictwa prawa do przyjęcia 
kryteriów wyboru2, czego wymagają prawo do rzetelnego procesu sądowego oraz prawo do 
tego, by sprawę rozpoznawał sędzia spełniający odpowiednie kryteria3. 

Po trzecie, należy niezwłocznie i prawidłowo wdrożyć decyzję Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej przyjętą w dniu 6 listopada 2012 r.4, zgodnie z którą obniżenie wieku 
                                               
1 Zob. punkt 82 opinii w sprawie ustaw kardynalnych o sądownictwie, które znowelizowano po przyjęciu opinii 
CDL-AD(2012)001 w sprawie Węgier, przyjętej przez Komisję Wenecką w dniach 12–13 października 2012 r. 
CDL-AD(2012)020.

2 W tym względzie w uwagach Węgier dotyczących projektu opinii Komisji Weneckiej w sprawie 
znowelizowanych ustaw kardynalnych o sądownictwie (CDL(2012)072) stwierdza się, że: „Krajowa Rada 
Sądownictwa nie uzyskała uprawnienia do opracowywania – oprócz zasad wyznaczania sądu do prowadzenia 
postępowania – zasad regulujących wybór spraw, które mają być przekazane, ponieważ jedynym podmiotem 
mogącym ocenić, czy dana sprawa powinna być przekazana czy nie, jest prezes sądu rozpoczynający procedurę 
wyznaczenia sądu, uwzględniający specyfikę sprawy, obciążenie pracą oraz możliwości pracowników danego 
sądu”.

3 Prawo do rzetelnego procesu sądowego oraz prawo do tego, by sprawę rozpoznawał sędzia spełniający 
odpowiednie kryteria są gwarantowane w artykule 47 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 
zgodnie z którym „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym 
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy”. Na szczeblu europejskim 
prawo do rzetelnego procesu sądowego oraz prawo do tego, by sprawę rozpoznawał sędzia spełniający 
odpowiednie kryteria, są gwarantowane w artykule 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności. W swojej opinii nr 683/2012 w sprawie ustaw kardynalnych o sądownictwie, które znowelizowano po 
przyjęciu opinii CDL-AD(2012)001 w sprawie Węgier, Komisja Wenecka stwierdziła, że „zdecydowanie 
odrzuca system przekazywania spraw, ponieważ nie jest on zgodny z zasadą rozpoznawania sprawy przez 
sędziego spełniającego odpowiednie kryteria, która jest istotnym elementem praworządności” (punkt 74, CDL-
AD(2012)020).

4 Sprawa C-286/12, Komisja przeciwko Węgrom.



DT\923929PL.doc 11/18 PE502.278v01-00

PL

emerytalnego węgierskich sędziów z 70. do 62. roku życia stanowi nieuzasadnioną 
dyskryminację ze względu na wiek. 

W tym względzie warto przypomnieć, że wdrożenie wyroku węgierskiego Trybunału 
Konstytucyjnego nr 33/2012 uchylającego ten sam przepis wprowadziło niepewność prawa. 
Komisja Wenecka poinformowała, że: „Przewodniczący Krajowego Biura Sądownictwa 
zachęcił zainteresowanych sędziów do wniesienia odwołań do sądów pracy w celu 
przywrócenia ich do pracy. Kilku sędziów już wygrało swoje sprawy w sądach pracy, lecz 
wyroki te zaskarżyła Przewodnicząca Krajowego Biura Sądownictwa, gdyż nie zgadzała się 
ona z ich uzasadnieniem. Co najważniejsze, nawet prawomocne wyroki sądów pracy nie 
doprowadziłyby do przywrócenia zainteresowanych sędziów do pracy na ich wcześniejszym 
stanowisku, lecz przejdą on przez nowy proces mianowania i mogą być przydzieleni do 
sądów innych niż te, w których pracowali zanim zostali zwolnieni z pracy”1.

W tym sporze prawnym uczestniczy także Trybunał w Strasburgu, gdyż w dniu 20 czerwca 
2012 r. do Trybunału wpłynęły dwie skargi dwóch grup węgierskich sędziów, wnoszących o 
wydanie orzeczenia mającego na celu ustalenie, czy węgierskie przepisy obniżające wiek 
emerytalny sędziów naruszają europejską konwencję praw człowieka2. 

Aby zapewnić zgodność z wyrokami węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego (nr 33/2012) 
oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-286/12), węgierski rząd 
przedstawił w dniu 21 grudnia 2012 r. projekt ustawy nr T/9598 o zmianach legislacyjnych 
dotyczących górnych granic wieku stosowanych w niektórych stosunkach prawnych w 
sądownictwie3. 

Projekt ustawy nie był jeszcze przedmiotem debaty w węgierskim parlamencie.

Jeśli chodzi o wiek emerytalny sędziów, projekt ustawy ustanawia górną granicę wieku oraz 
granicę wieku emerytalnego na poziomie 65 lat, która będzie obowiązywała po zakończeniu 
10-letniego okresu przejściowego. Precyzując, projekt ustawy wprowadza stopniowe 
obniżanie górnej granicy wieku do 31 grudnia 2022 r., kiedy to ogólna granica wieku 
emerytalnego oraz górna granica wieku będą wynosiły 65 lat.

Jeśli chodzi o przywrócenie do pracy niesłusznie zwolnionych sędziów, projekt ustawy 
przewiduje następujące rozwiązanie mające zapewnić zgodność z decyzją Trybunału 
Konstytucyjnego nr 33/2012: Sędzia, który został zwolniony z pracy, musi przedstawić 
oświadczenie w celu przywrócenia do pracy Przewodniczącemu Krajowego Biura 
Sądownictwa, który dopilnuje, aby sędziemu wypłacono zaległe uposażenie i inne 
wynagrodzenia. Sędzia będzie nadal zatrudniony w tym samym miejscu pracy, w którym 
pracował, zanim został zwolniony. 

                                               
1 Zob. punkt 76 opinii Komisji Weneckiej nr 683/2012.

2 45434/12 J.B. i 110 in., 45438/12 Almásy i 45 in.

3 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf
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W tym ostatnim fragmencie nie sprecyzowano, czy sędzia zostanie przywrócony do pracy na 
dokładnie tym samym stanowisku (z tym samym zakresem obowiązków), które zajmował 
zanim został zwolniony.

Projekt ustawy jednoznacznie wykluczał możliwość przywrócenia sędziego do pracy na
sądowym stanowisku kierowniczym. Niedawny wniosek o zmianę projektu ustawy nr T/9598 
o zmianach legislacyjnych dotyczących górnych granic wieku stosowanych w niektórych 
stosunkach prawnych w sądownictwie1 uchyla postanowienia prawne wyłączające możliwość 
przywrócenia do pracy na stanowiskach sądowych oraz na stanowisku prokuratora.

Jeśli sędzia nie złoży wniosku o przywrócenie do pracy, Przewodniczący Krajowego Biura 
Sądownictwa będzie musiał nakazać wypłatę rekompensaty według stawki ryczałtowej w 
kwocie 12-miesięcznego wynagrodzenia sędziego.

5.4. Usuwanie urzędników wyższego szczebla z ich stanowisk przed końcem kadencji

Inną kwestią sporną dotyczącą kontroli i mechanizmów gwarantujących zachowanie 
równowagi politycznej jest zwalnianie i zastępowanie kierowników pewnych instytucji przed 
końcem ich kadencji. 

W wyniku przekształcenia Sądu Najwyższego w Kurię Prezes Sądu Najwyższego został 
również usunięty ze stanowiska z dniem 1 stycznia 2012 r., mimo że został wybrany przez 
parlament w 2009 r. na sześć lat2. Gwarancja bezpieczeństwa kadencji jest podstawowym 
składnikiem niezawisłości sędziowskiej.

W nowej ustawie o wolności informacji3, przyjętej w lipcu 2011 r., zniesiono instytucję 
komisarza ds. ochrony danych i wolności informacji i zastąpiono ją nowo utworzoną Krajową 
Agencją Ochrony Danych. Były komisarz, który zajmował swoje stanowisko od września 
2008 r., został następnie usunięty ze stanowiska ze skutkiem od 1 stycznia 2012 r. (na dwa i 
pół roku przed upływem jego sześcioletniej kadencji).

Niezależność inspektorów ochrony danych gwarantuje art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej oraz art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Komisja 
wprowadziła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego4

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

2 Art. 11 ust. 2 postanowień przejściowych ustawy zasadniczej brzmi następująco: „Uprawnienia Prezesa Sądu 
Najwyższego oraz Przewodniczącego i członków Krajowej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości wygasają z 
chwilą wejścia w życie ustawy zasadniczej”. 

3 Ustawa CXII z 2011 r. o prawie do decydowania o wykorzystywaniu własnych informacji w Internecie oraz 
wolności informacji.

4 Komisja Europejska przeciwko Węgrom, sprawa C-288/12. Komisja zwróciła się do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, czy Węgry dopuściły się uchybienia swoim 
zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych poprzez przedwczesne usunięcie 
inspektora ochrony danych ze stanowiska.
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przeciwko Węgrom, twierdząc iż kadencja musi mieć odpowiedni czas trwania oraz że jest 
konieczne, aby po ustaleniu przez państwo członkowskie czasu trwania kadencji, ów czas 
trwania był przestrzegany. W swoich podstawach wniesienia odwołania Komisja powołała się 
na dyrektywę 95/46/WE, stanowiącą że przynajmniej jeden organ państw członkowskich, 
które mają działać z pełną niezależnością przy pełnieniu powierzonych im funkcji, musi 
odpowiadać za monitorowanie stosowania krajowych przepisów transponujących tę 
dyrektywę. Komisja stwierdza, co następuje: „przedwczesne usunięcie ze stanowiska organu 
odpowiedzialnego za nadzorowanie ochrony danych narusza niezależność tego organu 
wymaganą w dyrektywie”1. 

6. Reforma wyborcza

Demokracja w państwach członkowskich Unii Europejskiej – a więc w Unii Europejskiej –
wymaga aby krajowe przepisy wyborcze były zgodne z pewnym zestawem standardów 
podstawowych. Większość z tych standardów wynika głównie z zasad konstytucyjnych 
mających zastosowanie do prawa do głosowania, zwłaszcza z artykułu 21 Powszechnej 
deklaracji praw człowieka z 1948 r. oraz artykułu 3 protokołu dodatkowego do europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Wszystkie państwa 
członkowskie UE, w tym Węgry, zobowiązały się do przestrzegania kodeksu praktyk w 
zakresie spraw wyborczych ustanowionego przez Radę Europy2. 

Szeroko zakrojona reforma instytucjonalna i konstytucyjna na Węgrzech obejmuje również 
nową ustawę wyborczą – ustawę CCIII z 2011 r. o wyborach posłów do parlamentu Węgier3

oraz nową ustawę o procedurze wyborczej.

Ustawa CCIII z 2011 r. o wyborach posłów do parlamentu Węgier, która została przyjęta w 
dniu 23 grudnia 2011 r. i weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.4, - wprowadziła 
następujące zmiany: - znaczne ograniczenie liczby miejsc w parlamencie (z 386 do 199); -
zmieniona formuła przydzielania miejsc (mieszany, proporcjonalno-większościowy system 
wyborczy ze zwiększoną wagą części większościowej); - wprowadzenie jednej tury wyborów 
zamiast systemu dwuturowego, wcześniej wykorzystywanego przy podziale miejsc zgodnie z 
większościową zasadą systemu wyborczego; - ograniczenie liczby okręgów wyborczych oraz 
wprowadzenie załącznika szczegółowo określającego każdy okręg; - rozszerzenie prawa do 
głosowania na obywateli węgierskich mieszkających za granicą, lecz tylko w odniesieniu do 
proporcjonalnej części wyborów; - szczegółowe zasady reprezentowania mniejszości 
narodowych w parlamencie.

                                               
1 Komisja Europejska przeciwko Węgrom, sprawa C-288/12, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 28 
lipca 2012 r., C 227/15.

2 Zestaw obowiązujących standardów określono w Kodeksie dobrych praktyk w sprawach wyborczych 
sporządzonym przez Europejską Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka) w 2002 r. 
CDL(2002)023rev.

3 Oficjalne tłumaczenie przekazała Komisja Wenecka. Zob. CDL-REF(2012)003.

4 Zob. wspólna opinia Komisji Weneckiej, OBWE i ODIHR. CDL-AD(2012)012
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Projekt ustawy o procedurze wyborczej został przedstawiony w dniu 18 września 2012 r. jako 
indywidualny poselski projekt ustawy1 przez członków partii Fidesz i KDNP. Miał on na celu 
zastąpienie ówczesnego systemu automatycznej rejestracji wyborczej wszystkich obywateli 
zamieszkałych na Węgrzech systemem rejestracji dobrowolnej będącej warunkiem 
skorzystania przez daną osobę z jej prawa do głosowania. 

W tym samym dniu, w którym przedstawiono projekt ustawy o procedurze wyborczej, w 
parlamencie przedstawiono – jako indywidualny poselski projekt ustawy – także wniosek o 
zmianę postanowień przejściowych ustawy zasadniczej, które w wyniku pierwszej 
nowelizacji konstytucji stanowiły integralną część ustawy zasadniczej2. Wniosek został 
przyjęty przez parlament w dniu 29 października 2012 r. i ogłoszony w dniu 9 listopada. 
Druga nowelizacja konstytucji gwarantowała w tekście ustawy zasadniczej wymóg rejestracji 
wyborczej3. 

Projekt ustawy o procedurze wyborczej został podpisany przez rzecznika parlamentu w dniu 1 
grudnia 2012 r. Ma on zastosowanie zarówno do wyborów krajowych (parlamentarnych, 
lokalnych i wśród mniejszości narodowych), jak i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ustawy jeszcze nie uchwalono, ponieważ w dniu 6 grudnia 2012 r. Prezydent Republiki 
przekazał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z konstytucją 
na podstawie artykułu 6 ust. 4 ustawy zasadniczej4. 

W swoim wniosku Prezydent Republiki Węgierskiej zwrócił się do Trybunału o uznanie nie 
niezgodne z konstytucją szeregu postanowień ustawy o procedurze wyborczej regulującej tryb 
rejestracji wyborców oraz kwestie reklamy politycznej w trakcie kampanii wyborczej (art. 88, 
92, 151, art. 152 ust. 5, art. 154 ust. 1, art. 353 ust. 4). Wniosek Prezydenta opiera się na 
artykułach B (demokracja i praworządność), I (pierwszy artykuł w rozdziale „wolność i 
odpowiedzialność”), IX (wolność wypowiedzi i wolność prasy), XV (równość i prawo do 
niedyskryminacji), XXIII (prawo do głosowania) ustawy zasadniczej, na artykule 23 ust. 3 
                                               
1 T/8405.

2 T/8404.

3 Artykuł 23 postanowień przejściowych ustawy zasadniczej uzupełniono o ustępy 3–5: „3. Aby skorzystać z 
praw określonych w artykule XXIII ustawy zasadniczej, wszyscy wyborcy na podstawie ustępów 1–3 i 7 
artykułu XXIII ustawy zasadniczej muszą być wpisani – na swój wniosek – do rejestru; z prawa do głosowania 
można skorzystać po zarejestrowaniu się w odpowiednim rejestrze. O rejestrację można wystąpić a) w 
przypadku wyborców mieszkających na Węgrzech: osobiście lub za pośrednictwem środków elektronicznych 
umożliwiających identyfikację osoby składającej wniosek b) w przypadku wyborców mieszkających poza 
granicami Węgier: listownie lub za pośrednictwem środków elektronicznych umożliwiających identyfikację 
osoby składającej wniosek. 4. O wpis do rejestru można wystąpić najpóźniej piętnastego dnia poprzedzającego 
wybory lub referendum. 5. Rejestr musi być sporządzony również zgodnie z treścią ust. 3 i 4 każdorazowo przez 
wyborami powszechnymi posłów do parlamentu, z wyjątkiem wyborów będących wynikiem bądź to 
samorozwiązania bądź rozwiązania parlamentu”.

4 „W przypadku, gdy Prezydent Republiki uzna ustawę lub którekolwiek z jej postanowień za niezgodny z 
ustawą zasadniczą (...), przekazuje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z 
ustawą zasadniczą”.
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postanowień przejściowych tejże ustawy, a także odnosi się do artykułu 3 pierwszego 
protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności1

oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ściślej rzecz biorąc, spór dotyczy następujących postanowień:

- Art. 88 ust. 1–2 określa dwa różne tryby rejestracji wyborców mieszkających na Węgrzech 
oraz wyborców mieszkających za granicą. Wyborcy mieszkający na Węgrzech mogą dokonać 
rejestracji osobiście lub za pośrednictwem tzw. „portalu wyborców”, tj. za pośrednictwem 
środków elektronicznych umożliwiających identyfikację osoby składającej wniosek. Wniosek 
należy skierować do właściwego organu władz lokalnych w miejscu, w którym wyborca 
mieszka. Wyborcy mieszkający poza granicami Węgier mogą dokonać rejestracji listownie 
lub za pośrednictwem tzw. „portalu wyborców”. Zgodnie z treścią wniosku Prezydenta 
zobowiązanie do złożenia wniosku we właściwym organie władz lokalnych jest bardziej 
restrykcyjnym warunkiem niż to, co przewidziano w postanowieniach przejściowych, i może 
ono naruszać zasadę proporcjonalności.
- Artykuł 92 stanowi, iż wyborcy mieszkający lecz niezameldowani na Węgrzech podlegają 
przepisom dotyczącym wyborcom mieszkającym za granicą. Zgodnie z treścią wniosku 
Prezydenta postanowienie to ma charakter dyskryminujący.
- Art. 151 i art. 152 ust. 5 dotyczą kampanii wyborczej. Reklama polityczna w trakcie 
kampanii wyborczej będzie możliwa wyłącznie w przypadku dostawców mediów 
publicznych i tylko na czas do 48 godzin przed głosowaniem. Kina nie będą mogły emitować 
reklam politycznych. Zgodnie z treścią wniosku zasada ta jest sprzeczna z zasadą wolności 
wypowiedzi i wolności prasy. 
- Art. 154 ust. 1 zakazuje publikowania wyników sondaży dotyczących wyborów w ciągu 
ostatnich 6 dni kampanii. Zgodnie z treścią wniosku postanowienie to jest sprzeczne z zasadą 
wolności wypowiedzi i wolności prasy.
- Art. 353 ust. 4 zawiera postanowienie techniczne dotyczące możliwości stosowania nowej 
procedury, które wydaje się być sprzeczne z art. 23 postanowień przejściowych.

Na wniosek Prezydenta Republiki Węgierskiej w dniu 4 stycznia 2013 r. Trybunał 
Konstytucyjny zakończył swoje badanie konstytucyjności (decyzja nr 1/2013)2. 

Jeśli chodzi o wymóg rejestracji, Trybunał stwierdził że w przypadku obywateli 
mieszkających na Węgrzech obowiązek rejestracji niesłusznie ogranicza ich prawo do 
głosowania, co jest sprzeczne z ustawą zasadniczą. Trybunał przyznał natomiast, że w 
pewnych przypadkach rejestracja jest uzasadniona, ponieważ ułatwia wykonywanie praw do 
głosowania pewnych grup wyborców. Do tych grup należą węgierscy wyborcy, którzy nie są 

                                               
1 Artykuł 3 pierwszego protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności „Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się przeprowadzić w odpowiednich odstępach czasu 
wolne wybory poprzez głosowanie tajne, w warunkach gwarantujących społeczeństwu możliwość swobodnego 
wyrażenia opinii w sprawie wyboru władzy ustawodawczej”.

2 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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zameldowani na Węgrzech; członkowie mniejszości narodowych mieszkający na Węgrzech, 
którzy chcą głosować na liście mniejszości narodowych; oraz ci, którzy potrzebują pomocy, 
by móc wziąć udział w wyborach. Trybunał stwierdził też, że byłoby to niewspółmiernym 
ograniczeniem prawa do głosowania, gdyby ci wyborcy, których prawo do głosowania bez 
wcześniejszej rejestracji nie może być zagwarantowane, mogli dokonywać rejestracji 
wyłącznie na ich stały adres zameldowania, nie zaś na ich zwykły adres zamieszkania.

Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny uznał za dyskryminujące wyłączenie możliwości 
osobistej rejestracji wyborców mieszkających na Węgrzech nieposiadających żadnego adresu.

Co do zasad kampanii wyborczej Trybunał orzekł, że postanowienia dopuszczające 
publikowanie reklam politycznych tylko w mediach publicznych w trakcie kampanii 
wyborczej oraz zasady zakazujące publikowania sondaży publicznych w ciągu sześciu dni 
przed wyborami niewspółmiernie ograniczają wolność wypowiedzi oraz wolność prasy, a 
więc są sprzeczne z ustawą zasadniczą.

W związku z tym Trybunał orzekł, że następujące postanowienia ustawy o procedurze 
wyborczej przyjętej w dniu 26 listopada 2012 r. są sprzeczne z konstytucją: par. 82 ust. 2, par. 
88 ust. 1, par. 92, par. 106, par. 151, par. 152 ust. 5, par. 154 ust. 1, par. 353 ust. 4.

7. Ostatni wniosek o czwartą zmianę konstytucji

W dniu 8 lutego 2013 r. koalicja FIDESZ/KDNP przedstawiła wniosek o czwartą zmianę 
konstytucji w formie indywidualnego poselskiego projektu ustawy1, podpisany przez niemal 
wszystkich członków koalicji.
We wniosku o czwartą zmianę konstytucji do tekstu ustawy zasadniczej wprowadzono 
wszystkie postanowienia przejściowe – z wyjątkiem postanowienia zawierającego wymóg 
rejestracji wyborców – które zostały uchylone przez Trybunał Konstytucyjny Węgier w dniu 
28 grudnia 2012 r. ze względów proceduralnych (decyzja nr 45/2012). Postanowienia te 
obejmują m.in.: postanowienia dotyczące byłej partii komunistycznej zakładające brak 
przedawnienia poważnych przestępstw popełnionych w czasie dyktatury komunistycznej (art. 
3 wniosku, w którym dodano nowy art. U do części „Zasady podstawowe” ustawy 
zasadniczej – wcześniejsza preambuła i art. 1–4 postanowień przejściowych); uprawnienie 
parlamentu do sporządzania wykazu oficjalnie uznawanych kościołów (art. 4 wniosku –
wcześniejszy art. 21 ust. 1 postanowień przejściowych); uprawnienie parlamentu do ustalania 
szczegółowych zasad dotyczących praw grup narodowych mieszkających na Węgrzech oraz 
wymogów uznawalności grup narodowych (art. 9 wniosku – wcześniejszy art. 21 ust. 2 
postanowień przejściowych); uprawnienie Przewodniczącego Krajowego Biura Sądownictwa 
do wyznaczania sądów innych niż właściwy sąd powszechny do rozpoznawania spraw (art. 
14 wniosku - wcześniejszy art. 11 ust. 3–4 postanowień przejściowych); rozszerzenie 
ograniczenia możliwości sądowego zaskarżania ustaw budżetowych i finansowych na czas 
nieokreślony (art. 17 ust. 1 wniosku) itd.
Ponadto wniosek o czwartą zmianę konstytucji zawiera przynajmniej dwie klauzule dotyczące 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
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Trybunału Konstytucyjnego, które budzą zastrzeżenia: 

Zgodnie z pierwszym postanowieniem Trybunał Konstytucyjny może badać ustawę 
zasadniczą oraz jej zmiany wyłącznie pod kątem zgodności z wymogami proceduralnymi 
określonymi w ustawie zasadniczej w zakresie jej przyjmowania i uchwalania (art. 12 ust. 4 
wniosku). W związku z tym w przyszłości Trybunał nie będzie mógł badać istoty zmiany 
konstytucji, a więc ustawa zasadnicza będzie mogła być zmieniona, niezależnie od jej treści1. 
Celem uzupełnienia tego postanowienia art. 11 wniosku ma na celu przyznanie prezydentowi 
Republiki prawa do przekazania przyjętej ustawy zasadniczej oraz wszelkich jej zmian do 
Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności (wyłącznie) z wymogami 
proceduralnymi określonymi w ustawie zasadniczej w zakresie jej przyjmowania i 
uchwalania.

Dodatkowo wniosek narzuca krótki termin na przeprowadzenie takiego badania, mianowicie 
„do trzydziestu dni” (art. 12 ust. 5 wniosku). 

Zgodnie z drugim postanowieniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i związane z nimi 
uzasadnienia przyjęte przed wejściem w życie ustawy zasadniczej nie mogą być wzięte pod 
uwagę na potrzeby interpretowania ustawy zasadniczej (art. 19 wniosku). Innymi słowy nie 
będzie można uwzględnić 20 lat prawoznawstwa konstytucyjnego do celów związanych z 
interpretacją ustawy zasadniczej. Projekt nie precyzuje przedmiotu tego zakazu; w związku z 
tym prawdopodobnie będzie on miał zastosowanie nie tylko do Trybunału Konstytucyjnego, 
ale również do zwykłych sądów. (Kilka zasad konstytucyjnych węgierskiego prawa opiera się 
wyłącznie na prawoznawstwie Trybunału. Na przykład oprócz obowiązków wynikających z 
prawa międzynarodowego krajową podstawą prawną braku kary śmierci jest decyzja 
Trybunału Konstytucyjnego nr 23/1990.)

Wniosek narzuca również dalsze ograniczenia w zakresie prawoznawstwa Trybunału 
Konstytucyjnego: - narzuca on krótki termin („niezwłocznie i najpóźniej w ciągu trzydziestu 
dni”) na zbadanie zgodności przepisów prawa obowiązujących w danej sprawie z ustawą 
zasadniczą na wniosek sędziego (art. 12 ust. 1 wniosku).

Ponadto niektóre postanowienia wniosku o czwartą zmianę konstytucji może potencjalnie 
ograniczyć szereg praw podstawowych, pomimo że Trybunał Konstytucyjny wcześniej uznał 
te ograniczenia za sprzeczne z konstytucją:
- z wolności wypowiedzi nie wolno korzystać w celu naruszenia godności narodu 
węgierskiego (i innych wspólnot, takich jak mniejszości etniczne, rasowe czy religijne) (co 
już uznano za sprzeczne z konstytucją w decyzjach nr 30/19922 oraz 18/20043) (art. 5 ust. 2 
wniosku);
- studenci, których studia są dotowane na węgierskich uczelniach wyższych, mogą być 
prawnie zobowiązani do świadczenia pracy na Węgrzech przez określony czas po 
zakończeniu studiów (art. 7 wniosku); zmiana stanowi, że takie ograniczenie jest regulowane 
                                               
1 Według ustalonego orzecznictwa Trybunału Trybunał badał zmiany konstytucji wyłącznie ze względów 
proceduralnych, lecz taka praktyka była raczej oparta na samoograniczaniu się Trybunału, nie zaś na zakazie 
konstytucyjnym.

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

3 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
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wyłącznie przez prawo węgierskie (już uznane za sprzeczne z konstytucją ze względów 
proceduralnych decyzją nr 32/20121);
- na mocy ustawy parlamentu lub lokalnego rozporządzenia można uznać za niezgodne z 
prawem przebywanie w miejscu publicznym służącym jako stałe miejsce zamieszkania (co 
już uznano za sprzeczne z konstytucją decyzją nr 38/20122).

Wreszcie, we wniosku o czwartą zmianę proponuje się włączenie do konstytucji różnych 
innych postanowień, np.:

- istnienie „strażnika parlamentu” pod kierownictwem rzecznika izby,
- zasady finansowego zarządzania państwowymi uczelniami wyższymi określa rząd, który 
również nadzoruje finansowe zarządzanie tymi instytucjami.
Wniosek o czwartą zmianę konstytucji jest obecnie przedmiotem debaty w węgierskim 
parlamencie.

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

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


