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1. Introdução

Em resultado das eleições de 2010, a maioria que forma Governo obteve dois terços dos 
lugares no Parlamento. Com esta maioria qualificada, a maioria no poder e o Governo 
conseguiram dar rapidamente início a atividade legislativa no sentido de reformular o quadro 
constitucional e institucional húngaro. 

O impacto global deste processo de reforma, que diz respeito a uma ampla gama de questões, 
incluindo o funcionamento do poder judicial, a proteção da família, eleições para o 
Parlamento, liberdade de expressão, suscita preocupações quanto à sua compatibilidade com 
os princípios da democracia e do Estado de direito consagrados no direito europeu. 

A democracia e o Estado de direito, que se encontram consagrados no artigo 2.º do Tratado da 
União Europeia (TUE) e mencionados no Preâmbulo ao TUE bem como no Preâmbulo da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, requerem uma separação clara de 
poderes entre órgãos independentes. Características de base destes dois princípios incluem: (i) 
o respeito da legalidade, incluindo um processo transparente, responsável e democrático para 
legislar; (ii) certeza jurídica; (iii) um sistema vigoroso de democracia representativa baseada 
em eleições livres e que respeite os direitos da oposição; (iv) controlo efetivo da 
conformidade da legislação com a Constituição; (v) um governo e uma administração 
efetivos, transparentes, participativos e responsáveis; (vi) um poder judicial independente e 
imparcial; (vii) meios de comunicação independentes; (viii) o respeito dos direitos 
fundamentais1. 

2. O processo de adoção da nova ordem constitucional da Hungria

Em 18 de abril de 2011 o Parlamento húngaro adotou uma nova Constituição que representa a 
lei fundamental da Hungria, a qual entrou em vigor em 1 de janeiro de 2012. 

A adoção da nova Constituição foi o primeiro passo de um processo de reforma global, que 
resultou na criação de um novo quadro constitucional e institucional. Na realidade, foi 
promulgado um amplo conjunto de leis cardinais após a adoção da nova Constituição, que 
modificaram substancialmente quase todas as instituições e organismos governamentais
(Parlamento, Tribunal Constitucional, poder judicial, Ministério Público, Autoridade da 
Proteção de dados, autarquias locais, Banco Nacional e direito da família).

O processo que levou à adoção da nova Constituição da Hungria é o primeiro elemento que 
merece crítica. O projeto da nova Constituição foi elaborado pelos representantes eleitos do
FIDESZ/KDNP (coligação de governo) e apresentado ao Parlamento húngaro em 14 de março 
de 2011 com base numa iniciativa privada dos deputados. A nova Constituição foi aprovada 

                                               
1 Para uma análise detalhada do significado dado à noção de Estado de direito a nível internacional, europeu e 
nacional, ver relatório sobre o Estado de direito adotado pela Comissão de Veneza, em 25-26 de março de 2011. 
CDL-AD(2011)003rev.
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pelo Parlamento húngaro a 18 de abril de 2011 com os votos da coligação do Governo1.

Ao passo que a legislação patrocinada pelo Governo exige um procedimento elaborado de 
consulta com os interessados, os diplomas apresentados individualmente pelos deputados 
podem seguir um caminho mais "direto". Mais especificamente, as regras definidas na Lei
CXXXI de 2010 sobre a participação da sociedade civil na preparação da legislação, e no 
Decreto 24/2011 (VIII. 9.) do Ministério da Administração Pública e da Justiça sobre a
avaliação de impacto preliminar e ex post não se aplicam quando a legislação for proposta por 
iniciativa individual ou privada de um deputado. Este procedimento permitiu à coligação de
Governo preparar e adotar a nova Constituição num prazo curto (um mês): o projeto foi 
entregue em 14 de março de 2011 e adotado em 18 de abril de 2011). A segunda alteração 
constitucional foi também adotada com base numa iniciativa privada de um deputado2. 

Entre as leis cardinais, as seguintes foram promulgadas com base em iniciativas privadas dos 
deputados: - Lei CCIII de 2011 sobre a eleição dos membros do Parlamento; - Lei CCXI de
2011 sobre a proteção das famílias; - Lei CCVI de 2011 sobre a liberdade de crença e de 
religião e o estatuto das igrejas; - Lei CCII de 2011 sobre o brasão e a bandeira nacional bem 
como as condecorações da Hungria; - Lei XXXVI de 2012 sobre o Parlamento - o projeto de 
lei cardinal sobre o processo eleitoral3.

O calendário e o nível do debate político e da consulta pública4 sobre a nova Constituição, 
bem como sobre as leis cardinais, foram objeto de críticas5. Nas duas últimas semanas de 
2011, o Parlamento adotou diversas leis cardinais (como as leis sobre a liberdade de crença e 

                                               
1 Ver Documento de Trabalho n.º 2 sobre a situação dos Direitos Fundamentais: normas e práticas na Hungria 
(nos termos da resolução do PE de 16 de fevereiro de 2012) – Princípios fundamentais e direitos fundamentais e 
parecer sobre a nova Constituição da Hungria adotado pela Comissão de Veneza em 17-18 de junho de 2011. 
CDL-AD(2011)016.

2 Em 18 de setembro de 2012 foi entregue uma proposta de segunda alteração (T/8404) da Lei Fundamental, por 
iniciativa individual de um deputado. Diz respeito ao requisito de registo para o exercício do direito de voto 
durante as eleições parlamentares. Foi aprovado pelo Parlamento em 29 de outubro de 2012 tendo sido publicado 
a 9 de novembro.

3 T/8405.

4 Foi organizada uma consulta nacional relativa a 12 questões pelos partidos de Governo em fevereiro-março de
2011. Cf. http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 Ver os pareceres sobre três questões jurídicas que surgiram no processo de redação da nova Constituição da 
Hungria e sobre a nova Constituição da Hungria, adotados pela Comissão de Veneza, respetivamente em 25-26 
de março de 2011 e em 17-18 de junho de 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). No seu parecer 
663/2012 sobre a Lei CLXII de 2011 relativa ao estatuto jurídico e à remuneração dos juízes da Hungria e a Lei 
CLXI de 2011 sobre a organização e a administração dos tribunais da Hungria, a Comissão de Veneza nota que 
leis cardinais foram adotadas de maneira célere que não incluiu uma consulta adequada da oposição e da 
sociedade civil. A adoção de um grande volume de legislação num prazo muito curto poderá explicar porque 
algumas questões nas leis cardinais examinadas no presente parecer não correspondem às normas europeias. N.º
9. CDL-AD(2012)001. 
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da religião1 e sobre o Banco Nacional da Hungria2) e adotou as disposições transitórias da Lei 
Fundamental.

Como o assinalou a Comissão de Veneza no seu parecer sobre a nova Constituição da 
Hungria "[...], é lamentável que o processo de elaboração da Constituição, incluindo a redação 
e a aprovação final da nova Constituição, haja sido afetado por uma falta de transparência, 
deficiências no diálogo entre a maioria e a oposição, oportunidades insuficientes para um 
debate público adequado, e um calendário muito apertado"3. Como o sublinhou ainda a 
Comissão de Veneza: "[...] a aprovação da nova Constituição em abril de 2011 parece ser [...] 
apenas o começo de um processo mais longo de criação de uma nova ordem constitucional 
completa e coerente. Tal implica a adoção ou alteração de numerosos diplomas legislativos, 
novas disposições institucionais e outras medidas relacionadas. Para ter êxito total, estes 
processos deveriam basear-se no mais amplo consenso possível no interior da sociedade 
húngara"4. 

A nova Constituição húngara exige que o Governo (e não os deputados individualmente 
considerados) apresente ao Parlamento os diplomas necessários para a implementação da Lei 
Fundamental5.

                                               
1 Lei CCVI de 2011 sobre a liberdade de crença e de religião e o estatuto das igrejas, apresentada por iniciativa
individual de um deputado em 21 de dezembro de 2011 e promulgada em 31 de dezembro de 2011.

2 Lei CCVIII de 2011 sobre o Banco Nacional da Hungria, apresentada pelo Governo em 13 de dezembro de e 
promulgada em 31 de dezembro de 2011.

3 Ver n.º 144 do parecer sobre a nova Constituição da Hungria adotado pela Comissão de Veneza em 17-18 de 
junho de 2011. CDL-AD(2011)016. 

4 Ver n.º. 21 do parecer sobre a nova Constituição da Hungria adotado pela Comissão de Veneza em 17-18 de 
junho de 2011. CDL-AD(2011)016. No mesmo parecer a Comissão de Veneza notou ainda que: "Uma 
característica especial da nova Constituição da Hungria é que, se bem que inspirando-se nas normas 
supracitadas, esta Constituição contem um certo número de variantes específicas de garantias europeias que se 
podem encontrar parcialmente num número limitado de constituições europeias. A maior parte delas estão 
ligadas às tradições e identidade nacional. São consideradas um importante factor no direito da União Europeia 
(Art.º 6.º TUE) e também aceites ao abrigo da CEDH. A Comissão de Veneza considera a este propósito que, 
enquanto que um certo número destas garantias especiais pode ser encarado como parte da autonomia 
constitucional e nacional, outras garantias devem ser analisadas à luz das normas europeias, sobretudo a 
jurisprudência do TEDH [...]. A tarefa poderia afigurar-se mais difícil nalguns casos devido às inter-relações por 
vezes pouco claras entre as diferentes disposições, bem como ao facto de o texto constitucional remeter muitas 
vezes para leis cardinais (orgânicas) a definição das regras detalhadas aplicáveis às matérias em questão 
(incluindo direitos fundamentais, enquadramento institucional, disposições estruturais para o funcionamento do 
poder judicial, etc.)" N.ºs. 19-20.

5 Ponto 4 das disposições finais: "4. O Governo fica obrigado a apresentar ao Parlamento todos os projetos de lei 
necessários para a aplicação da Lei Fundamental ".
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3. As disposições transitórias da Lei Fundamental

As disposições transitórias da Lei Fundamental foram adotadas pelo Parlamento em 30 de 
dezembro de 20111. Foram publicadas no jornal oficial húngaro no dia seguinte e entraram em 
vigor a 1 de janeiro de 2012, no mesmo dia que a nova Constituição. Diversas fortes críticas 
que foram expressas contra as disposições transitórias, indicando que estas feriam o princípio 
da legalidade2.

O estatuto das disposições transitórias e o seu lugar na ordem jurídica nacional não era claro 
(houve agora uma recente modificação da Lei Fundamental). A este propósito, as normas
finais das disposições transitórias definem as disposições transitórias como parte da Lei 
Fundamental (Art.º 31.º, n.º 2)3. Tendo em vista esclarecer o estatuto jurídico das disposições 
transitórias, o Governo apresentou em 17 de abril de 2012 a proposta de primeira modificação 
da Lei Fundamental4. A proposta foi adotada pelo Parlamento em 4 de junho de 2012 tendo 
sido publicada em 18 de junho. O texto da primeira alteração constitucional adita o ponto 
seguinte às disposições finais da Lei Fundamental [... ] as disposições transitórias 
relacionadas com a presente Lei Fundamental [... ] constituem parte da Lei Fundamental."5 As 
disposições transitórias incluem um certo número de artigos não transitórios destinados a 
suplementar ou modificar permanentemente a nova Constituição.

Em 14 de março de 2012, o Comissário húngaro para os Direitos Fundamentais (Provedor de 
Justiça) solicitou ao Tribunal Constitucional que examinasse se as disposições transitórias 
cumpriam as exigências do Estado de direito estabelecidas na Lei Fundamental6. Na 
sequência da revisão constitucional, em 28 de dezembro de 2012, o Tribunal Constitucional 
declarou na sua Decisão n.º 45/2012 que o Parlamento húngaro excedera a sua autoridade 
legislativa ao adotar as seguintes disposições transitórias, com o fundamento principal de que 
não têm caráter transitório7: Preâmbulo, artigos 1 a 4 (disposições sobre o ex-Partido 
Comunista), 11, n.ºs 3 a 4) (disposições sobre os poderes do Presidente do Conselho do 
Ministério Público e do Procurador-Geral para designar outro tribunal que não o tribunal de 
competência geral no interesse da atribuição de um processo num prazo razoável), 12, 13 
                                               
1 A T/5005 foi também apresentada como diploma individual de um deputado em 20 de novembro de 2011.

2 Ver as críticas expressas por académicos húngaros no documento “Amicus” destinado à Comissão de Veneza 
sobre as disposições transitórias da Lei Fundamental e as leis cardinais fundamentais, Bánkuti, M e outros
(Fevereiro de 2012).

3 Encontra-se disponível uma tradução inglesa das disposições transitórias da Lei Fundamental da Hungria no 
sítio web da Comissão de Veneza (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
REF(2012)018-e.pdf

4 T/6817, proposta subscrita por György Matolcsy, Ministro da Economia Nacional.

5 Tradução não oficial.

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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(disposições sobre a idade da reforma geral dos juízes e procuradores), 18 (disposição sobre a 
nomeação do presidente do Conselho do Orçamento), 21 (poder do Parlamento para 
identificar as igrejas reconhecidas e para determinar os critérios de reconhecimento de mais 
igrejas reconhecidas), 22 (disposição sobre o significado do recurso constitucional), 23, n.º 1 e 
n.ºs 3 a 5 (disposições sobre a eleição das autarquias locais e sobre o registo eleitoral), 27 
(limitação do controlo judicial), 28, n.º 3 (sobre o processo para estabelecer a existência de 
omissão por parte das autarquias locais), 29 (sobre a possibilidade de impor uma contribuição 
geral para cobrir as multas), 31, n.º 2 (disposição que declara que as disposições transitórias 
constituem parte da Lei Fundamental), 32 (sobre a designação de 25 de abril como “Dia da 
Lei Fundamental”). Por conseguinte, o Tribunal Constitucional da Hungria anulou as 
disposições transitórias supracitadas.

Como o especifica ainda o Tribunal Constitucional, se bem que o ponto 3 das disposições
finais da Lei Fundamental autorize o Parlamento húngaro a adotar regulamentação transitória 
relacionada com a Lei Fundamental a fim de assegurar a transição da anterior regulamentação 
para a nova, mais de dois terços das disposições não têm caráter transitório, uma vez que 
contêm regulamentação permanente e geral.

4. A institucionalização do requisito da maioria de dois terços

As leis cardinais exigem o apoio de uma maioria qualificada de dois terços dos deputados ao 
Parlamento presentes para a sua adoção e alteração. A nova Constituição da Hungria refere-se 
a 26 matérias a definir por leis cardinais, que incluem o poder judicial (Artigo 25.º, n.º 7), a 
política de família (Artigo L), os direitos das nacionalidades (Artigo XXIX), as regras 
fundamentais sobre os impostos gerais e o sistema de pensões de reforma (Artigo 40.º)1. 

A lista de domínios políticos que requerem maioria qualificada é um aspeto crucial da 
democracia. Enquanto a utilização de leis cardinais é adequada para definir princípio 
fundamentais, por exemplo do quadro institucional nacional, será menos adequada em 
domínios políticos que são usualmente regulados por leis ordinárias, tal como a legislação de 
família, a política social e tributária2. 

A este propósito, a Comissão de Veneza assinalou que "um uso demasiado alargado das leis 
cardinais é problemático tanto no que respeita à Constituição quanto às leis ordinárias. [...] A 
funcionalidade de um sistema democrático está enraizada na sua capacidade permanente para 
mudar. Quanto mais questões políticas forem transferidas para além dos poderes da maioria 
simples, menos significado terão futuras eleições, e maiores possibilidades terá uma maioria 
de dois terços de incrustar as suas preferências políticas e a ordem jurídica do país. As 
eleições [...] tornar-se-iam irrelevantes se o legislador não pudesse modificar aspetos 

                                               
1 A terceira alteração à Lei Fundamental (21 de dezembro de 2012) modifica o artigo P): os limites e condições 
de aquisição de terras agrícolas e florestas e as regras que governam a organização integrada da produção 
agrícola serão definidos por lei cardinal.

2 Ver n.º 27 do parecer sobre a nova Constituição da Hungria adotado pela Comissão de Veneza em 17-18 de 
junho de 2011. CDL-AD(2011)016.
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importantes da legislação que deveriam ter sido adotados através de uma maioria simples"1.

Além disso, um certo número de leis cardinais adotadas até agora estabelece não apenas 
princípios fundamentais mas também regras muito específicas e técnicas, como a 
regulamentação muito detalhada de todos os aspetos da organização e administração dos 
tribunais e o estatuto jurídico e remuneração dos juízes2 e mesmo os limites exatos das 
circunscrições eleitorais3. Esta prática implica o risco de restringir o impacto de um novo 
legislador na sequência de eleições. Um futuro novo governo assente apenas numa maioria 
simples não poderá modificar as políticas definidas em leis cardinais pelo atual governo, 
ainda que receba um mandato claro do eleitorado para o fazer. 

 5. Controlos e contrapesos

Como acima se menciona, a democracia e o Estado de direito requerem separação de poderes 
com base num sistema de controlos e contrapesos. A liberdade dos meios de comunicação é 
também um elemento-chave da democracia de um sistema de controlos e contrapesos que 
funcione corretamente4. A nova Constituição da Hungria introduziu as seguintes mudanças 
institucionais, que têm potencial para debilitar o funcionamento do sistema:

5.1. Uma competência constitucional limitada

O artigo 37.º, n.º 4 da nova Constituição limita o poder de controlo da constitucionalidade das 
leis sobre o orçamento do Estado e sua execução aos domínios explicitamente enumerados
("violação do direito à vida e à dignidade humana, direito à proteção dos dados pessoais, 
liberdade de pensamento, de consciência e religião, e com os direitos relacionados com a 
cidadania húngara [...]"), o que exclui o controlo da constitucionalidade em caso de violação 
de outros direitos fundamentais.

A este propósito, a Comissão de Veneza relembrou que "uma escala de competências 
suficientemente ampla é essencial para garantir que o tribunal verifique a constitucionalidade 
dos princípios e estruturas mais importantes da sociedade, incluindo todos os direitos 
fundamentais constitucionalmente garantidos. Portanto, restringir a competência do tribunal
de tal forma que controle certas leis do Estado só no que respeita a uma parte limitada da 
Constituição contraria o objetivo óbvio da legislatura constitucional no Parlamento húngaro
“de reforçar a proteção dos direitos fundamentais na Hungria”"5.
                                               
Ver n.º. 24 do parecer sobre a nova Constituição da Hungria adotado pela Comissão de Veneza em 17-18 de 
junho de 2011. CDL-AD(2011)016. 

2 Ver n.º. 19 do Parecer 663/2012 sobre a Lei CLXII de 2011 sobre o estatuto jurídico e remuneração dos juízes 
da Hungria e a Lei CLXI de 2011 sobre a organização e administração dos tribunais da Hungria, aprovados pela 
Comissão de Veneza em 16-17de março de 2012. CDL-AD(2012)001.

3 Lei CCIII de 2011 sobre as eleições dos deputados ao Parlamento da Hungria.

4 A questão da liberdade dos meios de comunicação é tratada no Documento de Trabalho n.º 3.

5 Ver n.º. 99 do parecer sobre a nova Constituição da Hungria adotado pela Comissão de Veneza em 17-18 de 
junho de 2011. CDL-AD(2011)016
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Além disso, de acordo com o artigo 27.º1 das disposições transitórias, essa restrição 
permanece em vigor para os atos que foram promulgados quando o rácio da dívida do Estado 
em relação ao Produto Interno Bruto excedia 50%. A este propósito, a Comissão de Veneza
teceu a seguinte crítica: “A Constituição impõe critérios específicos para a gestão do 
orçamento do Estado, bem como limitações estritas à dívida estatal. Não obstante, em vez de 
dar ao Tribunal Constitucional um controlo abrangente sobre a constitucionalidade do 
orçamento e da legislação tributária, dá um poder especial de intervenção neste domínio ao 
novo Conselho do Orçamento. Na linha do “poder de veto” do Conselho do Orçamento, a dita 
limitação de poderes do Tribunal Constitucional - que respeita ao orçamento, aos impostos e a 
outra legislação no domínio financeiro - está condicionada a dívida estatal exceder 50% do 
PIB"2. 

A independência do Tribunal Constitucional e dos seus membros deve ser claramente 
enunciada na Constituição3, e dever-se-ia aferir se as disposições gerais da Lei Fundamental
sobre o Estado de direito e a separação de poderes (Artigos B e C) são ou não garantias 
constitucionais suficientes da independência do Tribunal Constitucional4. 

5.2. Uma limitação dos poderes parlamentares

Foi também introduzida uma limitação dos poderes parlamentares no domínio das matérias 
orçamentais, uma vez que o recém-criado e extraparlamentar Conselho do Orçamento parece 
ter num certo número de casos poder de “veto” sobre o orçamento do Estado.5 A aprovação 
do orçamento constitui normalmente a competência nuclear e o privilégio exclusivo do 
Parlamento, permitindo a implementação do programa político. Como o relembrou a 

                                               
1 Disposição anulada pelo Tribunal Constitucional da Hungria em 28 de dezembro de 2012 (Decisão n.º
45/2012).

2 Ver n.º 98 do parecer sobre a nova Constituição da Hungria adotado pela Comissão de Veneza em 17-18 de 
junho de 2011. CDL-AD(2011)016.

3 O artigo 24.º, n.º 1 da Lei Fundamental da Hungria declara que "O Tribunal Constitucional é o órgão supremo 
de proteção da Lei Fundamental."sem fazer qualquer referência à independência do Tribunal Constitucional. 
Inclui então a lista de competências, e o último parágrafo refere-se a uma lei cardinal para "as regras detalhadas 
relativas à competência, organização e funcionamento do Tribunal Constitucional".

4 Nas suas observações sobre o projeto de parecer da Comissão de Veneza sobre a Lei CLI de 2011 relativa ao 
tribunal Constitucional da Hungria, o Governo húngaro fez o seguinte comentário: "A independência do 
Tribunal Constitucional enquanto órgão é um princípio que não aparece expressamente na Lei Fundamental mas 
resulta dos princípios gerais da Lei Fundamental, especialmente do princípio da legalidade e da separação de 
poderes [Lei Fundamental, artigo B, n.º 1 e artigo C, n.º 1]". CDL(2012)045.

5 Artigo 44.º, n.º 3 da Lei Fundamental: "A adopção da lei do orçamento do Estado fica sujeita ao assentimento 
prévio do Conselho do Orçamento a fim de corresponder aos requisitos definidos no artigo 36.º, n.ºs 4 e 5." O 
artigo 36.º, n.ºs 4 e 5 tem a seguinte redação: "(4) O Parlamento não pode adotar uma lei do orçamento do Estado 
que permita que a dívida estatal exceda metade do Produto Interno Bruto. (5) Enquanto a dívida estatal exceder 
metade do PIB, o Parlamento só pode adotar uma lei do orçamento do Estado que contenha a redução da dívida 
estatal em proporção ao Produto Interno Bruto". 
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Comissão de Veneza, tornar essa decisão dependente de outra autoridade com legitimidade 
democrática limitada pode ter um impacto negativo sobre a legitimidade democrática das 
decisões orçamentais1.

Será ainda de relembrar as críticas feitas pela Comissão de Veneza, de acordo com as quais o 
calendário muito apertado para a instituição do novo quadro constitucional restringiu a 
possibilidade de um debate genuíno com as forças de oposição no Parlamento2. Esta prática 
pode debilitar o correto funcionamento de um sistema de democracia representativa, a qual se 
baseia no respeito dos direitos da oposição.

5.3. A independência do poder judicial: deficiências que permanecem

O poder judicial foi objeto de uma reforma global definida em duas leis cardinais3, a primeira 
versão das quais comprometia obviamente a independência judicial4. A independência
significa que o poder judicial não sofre pressões externas nem interferências por parte de 
outros ramos do governo, em especial o executivo. Este requisito constitui parte integral do 
princípio democrático fundamental da separação de poderes.

Os atos cardinais supracitados foram alterados em 2 de julho de 2012 pelo Parlamento 
húngaro5. As alterações têm em consideração a maior parte das recomendações da Comissão 
de Veneza, nomeadamente ao reduzirem os poderes do Presidente do Gabinete Judicial 
Nacional (GJN) e ao transferirem alguns desses poderes para o Conselho Judicial Nacional, e 
ao reforçarem a responsabilização do presidente do GJN.

Contudo há três questões principais que permanecem no que respeita à independência do 
poder judicial. 

Em primeiro lugar, salvaguardas fundamentais da independência dos juízes, como a 
inamovibilidade, a duração garantida do mandato, a estrutura e composição dos órgãos de 

                                               
1 Ver n.º. 129 do parecer sobre a nova Constituição da Hungria adotado pela Comissão de Veneza em 17-18 de 
junho de 2011, CDL-AD(2011)016.

2 Ver n.º 144 do parecer sobre a nova Constituição da Hungria adotado pela Comissão de Veneza em 17-18 de
junho de 2011. CDL-AD(2011)016. 

3 Lei CLXI de 2011 sobre a organização e administração dos tribunais na Hungria e Lei CLXII de 2011 sobre o 
estatuto legal e remuneração dos juízes na Hungria.

4 Ver Documento de Trabalho n.º 1 sobre a situação dos direitos fundamentais: normas e práticas na Hungria
(nos termos da resolução do PE de 16 de fevereiro de 2012) – Independência do poder judicial.

5 Como concluiu a Comissão de Veneza no seu parecer sobre as leis cardinais relativas ao poder judicial que 
foram alteradas na sequência da adoção do parecer CDL-AD(2012)001 sobre a Hungria: "As alterações de 2 de 
julho de 2012 respondem à maior parte das observações feitas no parecer CDL-AD(2012)001 da Comissão de 
Veneza de 16-17 de março de 2012 sobre a Lei CLXI de 2011 relativa à organização e administração dos 
tribunais e sobre a Lei CLXII de 2011 sobre o estatuto jurídico e remuneração dos juízes na Hungria"(N.º. 83 
CDL-AD(2012)020).
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governação, não se encontram regulados na Constituição e são – juntamente com regras 
detalhadas sobre a organização e administração judiciária – definidas em leis cardinais. No 
que respeita ao nível de regulação, a Comissão de Veneza considerou que "as garantias, 
princípios e estruturas constitucionais relativas ao poder judicial se encontram 
subdesenvolvidas"1.

Em segundo lugar, no que respeita à regulamentação da transferência de processos, as regras 
anteriores tornavam possível que o presidente do GJN atribuísse determinado processo a outro 
tribunal em vez do tribunal normalmente competente, a fim de assegurar “a decisão sobre o 
processo num prazo razoável.” As alterações recém-adotadas restringem este poder, de forma 
que o Presidente do GJN deve agora ter em conta os princípios estabelecidos pelo CJN ao 
transferir processos, e deve fornecer uma fundamentação para cada decisão. Contudo, as 
alterações não estabelecem critérios para a seleção dos processos a transferir nem atribuem ao 
CJN mandato para adotar critérios de seleção2, como o exigiriam os direitos a um julgamento 
justo e a um juiz legal3. 

Em terceiro lugar, a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, adotada em 6 de 
novembro de 20124 a qual declara que a redução da idade de reforma dos juízes húngaros de
70 para 62 anos constitui uma discriminação injustificada com base na idade, que deve ser 
implementada de forma atempada e correta. 

A este propósito, há que relembrar que a implementação da Decisão n.º 33/2012 do Tribunal 
Constitucional húngaro que anula essa mesma norma provocou incerteza jurídica. A 
Comissão de Veneza relata que: "O Presidente do GJN convidou os juízes em causa a 
recorrerem aos tribunais do trabalho a fim de obterem a anulação da sua reforma. Diversos 
                                               
1 Ver n.º. 82 do parecer sobre as leis cardinais relativas ao poder judicial que foram alteradas na sequência da 
adoção do parecer CDL-AD(2012)001 sobre a Hungria, adotado pela Comissão de Veneza em 12-13 de outubro 
de 2012. CDL-AD(2012)020.

2 A este propósito, os comentários da Hungria sobre o projeto de parecer da Comissão de Veneza relativo às leis 
cardinais emendadas sobre o poder judicial (CDL(2012)072) declaram que: "O CJN não obteve um mandato 
legal para elaborar (acrescendo aos princípios para a designação do tribunal competente) princípios que 
governem a selecção dos processos a transferir, porque apenas o presidente do tribunal que dá início à 
designação pode julgar se esta deveria fazer-se em relação a um caso “a transferir”, tendo em conta as 
características específicas do caso, bem como o volume de trabalho e as capacidades do tribunal em causa em 
termos de pessoal".

3 O direito a um julgamento equitativo e por um tribunal previamente estabelecido por lei encontra-se 
consagrado no segundo parágrafo do artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, segundo 
o qual "Toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada de forma equitativa por um tribunal 
independente e imparcial, previamente estabelecido por lei. [...]". A nível europeu os direitos a um julgamento 
equitativo e a um juiz legal são garantidos pelo artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. No 
seu parecer n.º  683/2012 sobre as leis cardinais relativas ao poder judicial que foram alteradas na sequência da 
adoção do parecer CDL-AD(2012)001 sobre a Hungria, a Comissão de Veneza concluiu que "a Comissão de 
Veneza discorda vigorosamente do sistema de transferência de processos, uma vez que este não respeita o 
princípio do juiz legal, o qual é um componente essencial do Estado de direito" (N.º. 74, CDL-AD(2012)020).

4 Processo C-286/12, Comissão v. Hungria.
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juízes ganharam já os seus processos nos tribunais do trabalho, mas o presidente do GJN 
recorreu dessas decisões por discordar da sua fundamentação. Mais importante, mesmo 
decisões definitivas dos tribunais do trabalho não resultariam na recondução dos juízes em 
causa no seu anterior lugar, tendo estes que passar por um novo processo de designação, 
podendo ser colocados noutros tribunais que não aqueles a que pertenciam antes de serem 
afastados"1.

O litígio jurídico implica também o Tribunal de Estrasburgo, uma vez que foram apresentadas 
duas queixas por dois grupos de juízes húngaros em 20 de junho de 2012, no sentido de obter 
uma decisão declarando que a legislação húngara que reduz a idade da reforma dos juízes 
viola a Convenção Europeia dos Direitos do Homem2. 

Tendo em vista dar cumprimento às decisões tanto do Tribunal Constitucional húngaro (n.º
33/2012) quanto do Tribunal de Justiça da União Europeia (processo C-286/12), o Governo 
húngaro apresentou em 21 de dezembro de 2012 o projeto de Lei n.º T/9598 sobre as 
alterações legislativas relativas aos limites de idade a aplicar em certas relações jurídicas 
judiciárias3. 

O projeto de lei não foi ainda discutido pelo Parlamento húngaro.

No que respeita à idade de reforma dos juízes, o projeto de lei estabelece o limite superior e o 
limite para a pensão de reforma em 65 anos, que se aplicará no termo de um prazo de 
transição de 10 anos. Mais especificamente, o projeto de lei introduz um limite superior de
idade gradualmente decrescente até 31 de dezembro de 2022, data em que o limite para a 
pensão de reforma e o limite superior de idade serão igualmente de 65 anos.

No que respeita à recondução dos juízes ilegalmente afastados, o projeto de lei avança com a 
seguinte solução para respeitar a Decisão n.º 33/2012 do Tribunal Constitucional: o juiz 
demitido terá que fazer uma declaração para recondução ao Presidente do GJN, que se 
assegurará que a remuneração devida e outros elementos sejam reembolsados ao juiz. O juiz
continuará então empregado no “local de serviço” em que se encontrava antes de ser afastado. 

Esta última formulação não especifica se o juiz será reconduzido exatamente na mesma 
posição (com os mesmos deveres e responsabilidades) que detinha antes de ser afastado.

O projeto de lei excluiu explicitamente a possibilidade de um juiz ser reconduzido em posição 
de chefia de um tribunal. No entanto, uma proposta muito recente de alteração ao projeto de 
lei n.º T/9598 sobre as alterações legislativas relativas aos limites superiores de idade a aplicar 
em certas relações jurídicas judiciárias4 suprime as disposições que impedem a recolocação 
em posições executivas na magistratura judicial e do Ministério Público.

                                               
1 Ver n.º 76 do parecer n.º 683/2012 da Comissão de Veneza.

2 45434/12 J.B. e 110 outros, 45438/12 Almásy e 45 outros.

3 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf

4 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598
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Se o juiz não solicitar a sua recondução, o Presidente do GJN terá que ordenar o pagamento 
ao juiz de uma indemnização fixa correspondente a 12 meses de remuneração.

5.4. Afastamento de funcionários superiores do seu cargo antes do termo do seu 
mandato

Outra questão que tem a ver com os controlos e contrapesos é o afastamento e substituição 
dos chefes de certas instituições antes do termo do seu mandato oficial. 

Em consequência da transformação do Supremo Tribunal em Cúria, o Presidente do Supremo 
Tribunal foi também afastado das suas funções a partir de 1 de janeiro de 2012, embora 
tivesse sido eleito pelo Parlamento em 2009 por seis anos1. A garantia da segurança do 
mandato é um elemento-chave da independência dos juízes.

A nova Lei da Liberdade de Informação2, aprovada em julho de 2011, aboliu a instituição do 
Comissário da Proteção dos Dados e da Liberdade de Informação, substituindo-o pela recém-
criada Agência Nacional para a Proteção de Dados. O ex-comissário, que ocupava o posto 
desde dezembro de 2008, foi então afastado das suas funções com efeitos a partir de 1 de 
janeiro de 2012 (dois anos e meio antes do termo regular do seu mandato de seis anos).

A independência das autoridades de proteção de dados encontra-se consagrada no artigo 16.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e no artigo 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais. A Comissão deu início a um processo por infração3 contra a Hungria, 
argumentado que o mandato tem que ter uma duração razoável e é indispensável que, uma vez 
que um Estado-Membro tenha fixado a duração desse mandato, esta seja respeitada. Nas suas
alegações no processo, a Comissão remeteu para a Diretiva 95/46/CE, a qual prevê que uma 
ou mais autoridades públicas dos Estados-Membros, que devem agir de forma completamente 
independente no exercício das funções que lhes forem confiadas, serão responsabilizadas pelo 
controlo da aplicação das disposições nacionais de transposição da diretiva. Segundo a 
Comissão: "a destituição antes do tempo da autoridade responsável pela supervisão da 
proteção de dados prejudica a independência exigida dessas autoridades pela diretiva "4. 

                                               
1 O artigo 11.º, n.º 2 das disposições transitórias à Lei Fundamental tem a seguinte redação: "Os mandatos do 
Presidente do Supremo Tribunal e do Presidente e membros do Conselho Nacional de Justiça terminam quando a 
Lei Fundamental entrar em vigor". 

2 Lei CXII de 2011 sobre a autodeterminação informativa e a liberdade de informação.

3 Comissão Europeia v. Hungria, processo C-288/12. A Comissão requereu ao TJUE que declarasse que a 
Hungria não cumpriu as suas obrigações nos termos da Diretiva n.º 95/46/CE relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, ao exonerar das 
suas funções antes do tempo o titular da autoridade encarregada da proteção de dados.

4 Comissão Europeia v. Hungria, processo C-288/12, Jornal Oficial da União Europeia de 28 de julho de 2012, C 
227/15.
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6. Reforma eleitoral   

A democracia nos Estados-Membros da UE, e por conseguinte na UE, exige que as leis 
eleitorais nacionais respeitem um determinado conjunto de normas fundamentais. A maior 
parte dessas normas deriva principalmente dos princípios constitucionais aplicáveis ao direito 
eleitoral, e designadamente o artigo 21.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem de
1948 e o artigo 3.º do Protocolo Adicional à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 
Todos os Estados-Membros da UE, incluindo a Hungria, se comprometeram a cumprir o 
Código de prática em matéria eleitoral determinado pelo Conselho da Europa1. 

A extensa reforma institucional e constitucional na Hungria inclui também uma nova lei 
eleitoral, designadamente a Lei CCIII de 2011 sobre as eleições dos deputados ao Parlamento 
da Hungria2, e uma nova lei do processo eleitoral.

A Lei CCIII de 2011 sobre as eleições dos deputados ao Parlamento da Hungria – adotada em 
23 de dezembro de 2011 e que entrou em vigor em 1 de janeiro de 20123 - introduziu as 
seguintes alterações: - uma redução significativa do número de lugares no Parlamento (de 386 
para 199); - uma fórmula modificada para a repartição dos lugares (um sistema misto 
proporcional-maioritário com maior peso da parte maioritária); - a introdução de uma volta 
única nas eleições em vez de um sistema de duas voltas, anteriormente utilizado para a 
atribuição de lugares respeitante à parte maioritária do sistema eleitoral; - a redução do 
número de circunscrições eleitorais e inclusão de um Anexo definindo em detalhe cada 
circunscrição; - a extensão do direito de voto aos cidadãos húngaros que vivem no 
estrangeiro, mas apenas quanto à parte proporcional das eleições; - regras específicas para a 
representação das minorias nacionais no Parlamento.

Em 18 de setembro de 2012 deputados dos Partidos Fidesz e KDNP apresentaram um projeto 
de lei sobre o processo eleitoral, como iniciativa individual de deputados4. Este projeto de lei 
pretendia substituir a atual inscrição automática de todos os cidadãos como eleitores desde 
que tenham residência na Hungria por um sistema de registo automático como condição para 
exercer o direito individual de voto. 

No mesmo dia em que o projeto de lei sobre o processo eleitoral foi apresentado, deu entrada 
no Parlamento uma proposta de modificação das disposições transitórias da Lei Fundamental 
– que na sequência da primeira modificação constitucional formavam parte integral da Lei 
Fundamental – também como iniciativa individual de um deputado5. A proposta foi adotada 

                                               
1 Uma compilação das normas aplicáveis encontra-se no Código de boas práticas em matéria eleitoral redigido 
pela Comissão Europeia para a Democracia Através do Direito (Comissão de Veneza) em 2002. 
CDL(2002)023rev.

2 A Comissão de Veneza forneceu uma tradução oficial. Ver CDL-REF(2012)003.

3 Ver Comissão de Veneza e parecer conjunto OSCE/ODIHR. CDL-AD(2012)012.

4 T/8405.

5 T/8404.
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pelo Parlamento a 29 de outubro de 2012 e publicada em 9 de novembro. A segunda 
modificação constitucional consagrou o requisito do registo dos eleitores na Lei 
Fundamental1. 

O projeto de lei sobre o processo eleitoral foi assinado pelo Presidente do Parlamento a 1 de 
dezembro de 2012. Aplica-se tanto às eleições nacionais (parlamentares, locais e das minorias 
nacionais) como às eleições para o Parlamento Europeu.

A lei não foi ainda promulgada uma vez que em 6 de dezembro de 2012, o Presidente da 
República a enviou ao Tribunal Constitucional para verificação da constitucionalidade nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4 da Lei Fundamental2. 

No seu pedido, o Presidente da República da Hungria solicitou ao Tribunal que declarasse
inconstitucionais um certo número de disposições da lei sobre o processo eleitoral que regem 
as modalidades de registo dos eleitores e a propaganda política durante a campanha (artigos
88.º, 92.º, 151.º, 152.º, n.º 5, 154.º, n.º 1, 353.º, n.º 4). O pedido do Presidente baseia-se nos
artigos B (Democracia e Estado de direito), I (primeiro artigo do capítulo "Liberdade e 
Responsabilidade"), IX (Liberdade de Expressão e Liberdade de Imprensa), XV (Igualdade e 
Direito à Não-Discriminação), XXIII (Direito de Voto) da Lei Fundamental, no artigo 23.º, n.º 
3 das disposições transitórias da mesma lei e refere-se também ao artigo 3.º do 1.º Protocolo 
Adicional à CEDH e à jurisprudência do TEDH3.

Mais precisamente, as disposições contestadas são as seguintes:

- Os n.ºs 1 e 2 do artigo 88.º estabelecem duas modalidades diferentes de registo dos eleitores 
residentes na Hungria e dos eleitores residentes no estrangeiro: Os eleitores residentes na
Hungria podem registar-se pessoalmente ou através do “portal dos cidadãos”, ou seja, através 
de um meio eletrónico que permita a identificação da pessoa que faz o pedido. O pedido deve 
ser dirigido à autoridade local competente da residência do eleitor. Os eleitores não residentes 
                                               
1 Foram aditados ao artigo 23.º das disposições transitórias da Lei Fundamental os seguintes n.ºs 3 a 5: "(3) A 
fim de dar efeito aos direitos definidos no Artigo XXIII da Lei Fundamental, todos os eleitores nos termos dos
n.ºs 1 a 3 e n.º 7 do Artigo XXIII da Lei Fundamental serão, a seu pedido, inscritos num registo; o direito de voto 
pode ser exercido após inscrição no registo. O registo pode ser solicitado, a) por eleitores residentes na Hungria: 
pessoalmente ou através de meios eletrotónicos que permitam a identificação da pessoa que faz o pedido, b) por 
eleitores não residentes na Hungria: por carta ou através de meios eletrónicos que permitam a identificação da 
pessoa que faz o pedido. (4) A inscrição no registo pode ser solicitada até ao décimo quinto dia anterior à eleição 
ou ao referendo. (5) O registo será elaborado de novo nos termos dos n.ºs 3 e 4, cada vez antes da eleição geral 
dos membros do Parlamento, excepto para as eleições que resultem quer da auto dissolução do Parlamento quer 
da dissolução do mesmo".

2 "Se o Presidente da República considerar que uma lei ou qualquer das suas disposições são contrárias à Lei 
Fundamental [...] pode enviar a lei ao Tribunal Constitucional para apreciação da sua conformidade com a Lei 
Fundamental."

3 Artigo 3.º do 1.º Protocolo Adicional à CEDH: "As Altas Partes Contratantes obrigam-se a organizar, com 
intervalos razoáveis, eleições livres, por escrutínio secreto, em condições que assegurem a livre expressão da 
opinião do povo na eleição do órgão legislativo ".
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na Hungria podem registar-se por carta ou através do “portal dos cidadãos”. De acordo com o 
pedido do Presidente, a obrigação de fazer o pedido à autoridade local competente é uma 
condição mais estrita do que o previsto nas disposições transitórias, e poderá violar o 
princípio da proporcionalidade.
- O artigo 92.º estipula que os eleitores que sejam residentes na Hungria mas não tenham 
endereço serão abrangidos pelas disposições relativas aos eleitores residentes no estrangeiro. 
De acordo com a argumentação do Presidente esta disposição é discriminatória.
- Os artigos 151.º e 152.º, n.º 5 estão relacionados com a campanha eleitoral. A propaganda 
política durante a campanha só será permitida aos fornecedores públicos de comunicação 
social, e apenas até 48 horas antes do voto. Os cinemas não poderão passar propaganda 
política. De acordo com o Presidente esta regra contraria a liberdade de expressão e de 
imprensa. 
- O artigo 154.º, n.º 1 proíbe a publicação dos resultados de sondagens relacionadas com as 
eleições durante os últimos 6 dias da campanha. De acordo com o pedido, esta disposição 
contraria a liberdade de expressão e de imprensa.
- O artigo 353.º, n.º 4 contém uma disposição técnica sobre a aplicabilidade do novo processo 
que parece contrariar o artigo 23.º das disposições transitórias.

Na sequência do pedido do Presidente da República da Hungria de 4 de janeiro de 2013, o
Tribunal Constitucional concluiu o seu controlo da constitucionalidade (Decisão n.º 1/2013)1. 

No que respeita à exigência de registo, o Tribunal declarou que no caso dos cidadãos
residentes na Hungria, o registo obrigatório restringe o direito de voto sem qualquer razão, o 
que contraria a Lei Fundamental. Por outro lado, o Tribunal admitiu que o registo se justifica 
em certos casos dado que facilita o exercício do direito de voto de certos grupos de eleitores. 
Esses grupos incluem os eleitores húngaros sem residência na Hungria; os membros de uma
minoria nacional que vivam na Hungria e que pretendam votar nas listas das minorias 
nacionais; e aqueles que necessitam de ajuda para participar nas eleições. O Tribunal
acrescentou ainda que seria uma limitação desproporcionada do direito de voto se esses 
votantes, cujo direito de voto sem registo prévio não pode ser garantido, só se pudessem
registar no seu domicílio permanente e não na sua residência habitual.

O Tribunal Constitucional considerou também discriminatória a exclusão da possibilidade do 
registo pessoal dos eleitores que vivem na Hungria sem endereço.

No que respeita às regras sobre a campanha eleitoral, o Tribunal declarou que as disposições 
que permitem a publicação de propaganda política só nos serviços de comunicação social 
públicos durante a campanha eleitoral, e as regras que impedem a publicação de sondagens no 
prazo de seis dias antes das eleições limitam desproporcionadamente a liberdade de expressão 
e a liberdade de imprensa, contrariando por conseguinte a Lei Fundamental.

Deste modo, o Tribunal declarou que as seguintes disposições da Lei do Processo Eleitoral
                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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adotada em 26 de novembro de 2012 são inconstitucionais: §§ 82.º, n.º 2, 88.º, n.º 1, 92.º, 
106.º, 151.º, 152.º, n.º 5, 154.º, n.º 1, 353.º, n.º 4. 

    

7. A recente proposta de uma quarta emenda constitucional
Em 8 de fevereiro de 2013, a coligação FIDESZ/KDNP apresentou uma proposta de quarta 
emenda constitucional sob a forma de proposta individual de um deputado1, que foi assinada 
por quase todos os membros da coligação.
A proposta de quarta emenda constitucional integra no texto da Lei Fundamental todas as 
disposições transitórias – com exceção da que exige o registo dos eleitores – que foram 
anuladas pelo Tribunal Constitucional da Hungria em 28 de dezembro de 2012 por razões 
processuais (Decisão n.º 45/2012). Essas disposições incluem por exemplo: a disposição sobre 
o ex-Partido Comunista incluindo a não-aplicação da regra de caducidade dos crimes graveis 
cometidos na ditadura comunista (Artigo 3.º da proposta, que acrescenta um novo artigo U à 
parte dos "Princípios fundamentais" da Lei Fundamental – anterior Preâmbulo e artigos 1.º a 
4.º das disposições transitórias); o poder do Parlamento de elaborar a lista de igrejas 
oficialmente reconhecidas (artigo 4.º da proposta - anteriormente artigo 21.º, n.º 1 das 
disposições transitórias); o poder do Parlamento de determinar regras detalhadas sobre os 
direitos das nacionalidades que vivem na Hungria e os requisitos do reconhecimento como 
nacionalidade (Artigo 9.º da proposta - anteriormente artigo 21.º, n.º 2 das disposições 
transitórias); o poder do presidente do Gabinete Judicial Nacional de designar outros tribunais 
que não o tribunal geral competente para determinados processos (Artigo 14.º da proposta -
anteriormente artigo 11.º, n.ºs 3 e 4 das disposições transitórias); a extensão da restrição do 
controlo judicial das leis orçamentais e financeiras durante um período indefinido (Artigo
17.º, n.º 1 da proposta), etc..

Além disso, a proposta de quarta emenda constitucional contém pelo menos duas cláusulas
sobre o Tribunal Constitucional que suscitam preocupações: 

De acordo com a primeira disposição, o Tribunal Constitucional só pode controlar a Lei 
Fundamental e quaisquer emendas à mesma quanto à conformidade com os requisitos 
processuais definidos na Lei Fundamental no que respeita à sua adoção e promulgação
(Artigo 12.º, n.º 4 da proposta). Assim, o Tribunal não poderá no futuro controlar a substância
de qualquer emenda constitucional, e portanto a Lei Fundamental estará aberta a qualquer 
alteração independentemente do seu conteúdo2. Para complementar esta disposição, o artigo
11.º da proposta pretende dar ao Presidente da República o direito de enviar a Lei 
Fundamental adotada e quaisquer emendas à mesma ao Tribunal Constitucional para controlo
da conformidade (apenas) com os requisitos processuais definidos na Lei Fundamental no que 
respeita à sua adoção.

Acresce que a proposta impõe um prazo curto para essa revisão, nomeadamente "trinta dias 
no máximo" (Artigo 12.º, n.º 5 da proposta). 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929

2 A jurisprudência estabelecida do Tribunal tem sido no sentido de controlar apenas alterações constitucionais 
com fundamento processual, mas esta prática baseava-se mais numa autolimitação do Tribunal e não numa 
proibição constitucional.
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De acordo com a segunda disposição, as decisões do Tribunal Constitucional e as 
justificações conexas adotadas antes da entrada em vigor da Lei Fundamental não podem ser 
tidas em consideração para efeitos de interpretação da Lei Fundamental (Artigo 19.º da 
proposta). Por outras palavras, não será possível ter em consideração 20 anos de 
jurisprudência constitucional para efeitos de interpretação da Lei Fundamental. O projeto não 
especifica qual o sujeito dessa proibição; aplicar-se-á portanto possivelmente não apenas ao
Tribunal Constitucional, mas também aos tribunais comuns. (Diversos princípios 
constitucionais do direito húngaro baseiam-se apenas na jurisprudência do Tribunal. Por 
exemplo, além das obrigações nos termos do direito internacional, a base jurídica nacional 
para a inexistência da pena de morte é a Decisão n.º 23/1990 do Tribunal Constitucional.)   
A proposta impõe mais restrições à competência do Tribunal Constitucional: - impõe um 
prazo curto ("imediatamente e o mais tardar no prazo de trinta dias") para controlar a 
conformidade de qualquer regulamentação legal aplicável num caso específico com a Lei 
Fundamental, a pedido de um juiz (Artigo 12.º, n.º 1 da proposta).
Além disso, limitam-se potencialmente alguns direitos fundamentais através de disposições da 
proposta de quarta emenda constitucional, não obstante o facto de o Tribunal Constitucional
ter anteriormente declarado inconstitucionais essas limitações:

- A liberdade de expressão não pode ser exercida com o propósito de violar a dignidade da 
nação húngara (e de outras comunidades, como minorias étnicas, raciais ou religiosas) (norma 
já declarada inconstitucional pelas Decisões n.º 30/19921 e n.º 18/20042) (Artigo 5.º, n.º 2 da 
proposta);

- Os estudantes cujos estudos sejam subsidiados nas universidades húngaras podem ser 
obrigados por lei a trabalhar na Hungria durante um certo prazo após os seus estudos (Artigo
7.º da proposta); esta alteração estipula que tal restrição se rege unicamente pelo direito 
húngaro (já declarada inconstitucional (por razões formais) pela Decisão n.º 32/20123);

- Uma lei do Parlamento ou uma postura local podem declarar ilegal a estadia numa zona 
pública a título permanente (já declarada inconstitucional pela Decisão n.º 38/20124).

Finalmente, a proposta de quarta emenda propõe incorporar na Constituição diversas outras 
disposições como:

- A existência de uma "Guarda Parlamentar" sob a direção do Presidente do Parlamento,
- As regras de gestão financeira das instituições públicas ou de ensino superior serão 
determinadas pelo Governo, que supervisionará também a sua gestão financeira.
A proposta de quarta emenda constitucional encontra-se atualmente em debate no Parlamento 
húngaro.

                                               
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


