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1. Úvod

Vo voľbách v roku 2010 získala vládnuca väčšina dve tretiny parlamentných kresiel. S touto 
kvalifikovanou väčšinou boli vládnuca väčšina a vláda rýchlo schopné začať s legislatívnou 
činnosťou zameranou na zmenu maďarského ústavného a inštitucionálneho rámca.

Celkový dosah tohto procesu reforiem, ktorý sa týka širokého spektra otázok vrátane 
fungovania súdnictva, ochrany rodiny, parlamentných volieb a slobody prejavu, vyvoláva 
obavy, pokiaľ ide o jeho zlučiteľnosť so zásadami demokracie a právneho štátu ustanovenými 
v európskych právnych predpisoch.

Zásady demokracie a právneho štátu, ktoré sú zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii 
a uvedené v jej preambule, ako aj v preambule Charty základných práv Európskej únie, 
vyžadujú jasné rozdelenie moci medzi nezávislé orgány. K základným vlastnostiam týchto 
dvoch okruhov zá sad  patrí: i) dodržiavanie zákonnosti vrátane transparentného, 
zodpovedného a demokratického procesu prijímania zákonov; ii) právna istota; iii) pevný 
systém zastupiteľskej demokracie založený na slobodných voľbách a dodržiavaní práv 
opozície; iv) účinná kontrola súladu právnych predpisov s ústavou; v) účinná, transparentná, 
participatívna a zodpovedná vláda a správa; vi) nezávislé a nestranné súdnictvo; vii) nezávislé 
médiá; viii) dodržiavanie základných práv1.

2. Proces prijímania nového ústavného poriadku v Maďarsku

Maďarský parlament prijal 18. apríla 2011 novú ústavu, ktorá predstavuje základný zákon 
Maďarska a ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2012.

Prijatie novej ústavy bolo prvým krokom komplexného procesu reforiem, ktorý viedol 
k ustanoveniu nového ústavného a inštitucionálneho rámca. Po prijatí ústavy bol skutočne 
prijatý rozsiahly súbor základných právnych predpisov, ktoré zásadným spôsobom zmenili 
takmer všetky inštitúcie a štátne orgány (parlament, ústavný súd, súdnictvo, prokuratúra, úrad 
na ochranu údajov, miestne samosprávy, národná banka a rodinné právo).

Prvá vec, ktorá vyvoláva kritiku, je proces vedúci k prijatiu novej maďarskej ústavy. Návrh 
novej ústavy, ktorý pripravili zvolení predstavitelia vládnej koalície Fidesz – KDNP, bol 
maďarskému parlamentu predložený 14. marca 2011 ako poslanecký návrh. Maďarský 
parlament prijal novú ústavu 18. apríla 2011 hlasmi vládnej koalície2.

Kým pri vládnych legislatívnych návrhoch je potrebný dôkladný konzultačný postup 
                                               
1 Podrobnejšiu analýzu zmyslu pojmu právny štát na medzinárodnej, európskej a vnútroštátnej úrovni pozri 
v správe o zásadách právneho štátu, ktorú prijala Benátska konferencia na svojom zasadnutí 25. – 26. marca 
2011. CDL-AD(2011)003rev.

2 Pozri pracovný dokument č. 2 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa 
uznesenia Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012) – základné zásady a základné práva a stanovisko 
k novej ústave Maďarska, ktoré prijala Benátska komisia na svojom zasadnutí 17. – 18. júna 2011. CDL-
AD(2011)016.
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s príslušnými zainteresovanými stranami, poslanecký návrh môže ísť „priamočiarejšou“ 
cestou. Ide najmä o to, že ak sa legislatívny návrh predkladá ako poslanecký návrh, 
neuplatňujú sa pravidlá stanovené v zákone č. CXXXI z roku 2010 o účasti občianskej 
spoločnosti na príprave právnych predpisov a vo vyhláške č. 24/2011 (VIII. 9.) ministerstva 
verejnej správy a spravodlivosti o predbežnom a následnom posúdení vplyvu. Tento postup 
vládnej koalícii umožnil pripraviť a prijať novú ústavu v krátkom časovom rámci (jedného 
mesiaca: návrh bol predložený 14. marca 2011 a prijatý 18. apríla 2011). Druhá zmena 
a doplnenie ústavy bola tiež prijatá na základe poslaneckého návrhu1.

Ako poslanecké návrhy boli prijaté aj tieto základné právne predpisy: zákon č. CCIII z roku 
2011 o voľbe poslancov parlamentu, zákon č. CCXI z roku 2011 o ochrane rodiny, zákon 
č. CCVI z roku 2011 o slobode vierovyznania a náboženstva a o postavení cirkví, zákon 
č. CCII z roku 2011 o štátnom znaku a štátnej vlajke, ako aj o štátnych symboloch Maďarska, 
zákon č. XXXVI z roku 2012 o parlamente – návrh základného právneho predpisu o konaní 
volieb2.

Načasovanie a úroveň politickej diskusie a verejných konzultácií3 o novej ústave, ako aj 
o základných právnych predpisoch, sa stali predmetom kritiky4. Parlament prijal viacero 
základných právnych predpisov (napríklad zákon o slobode vierovyznania a náboženstva5

a zákon o Národnej banke Maďarska6) a prechodné ustanovenia k základnému zákonu 
v posledných dvoch týždňoch roku 2011.

Benátska komisia vo svojom stanovisku k novej ústave Maďarska upozornila, že „[...], je 
poľutovaniahodné, že proces tvorby ústavy vrátane vypracovania návrhu a konečného prijatia 

                                               
1 Návrh druhej zmeny a doplnenia (T/8404) základného zákona bol predložený parlamentu ako poslanecký návrh 
18. septembra 2012. Týka sa povinnosti registrácie na uplatnenie volebného práva v parlamentných voľbách.
Parlamentom bol prijatý 29. októbra 2012 a uverejnený bol 9. novembra.

2 T/8405.

3 Vnútroštátne konzultácie o 12 otázkach usporiadali vládne strany vo februári a marci 2011. Pozri 
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

4 Pozri stanoviská k trom právnym otázkam, ktoré vznikli v procese prípravy návrhu novej ústavy Maďarska, 
a k novej ústave Maďarska, ktoré prijala Benátska komisia na svojich zasadnutiach 25. – 26. marca 2011 a 17. –
18. júna 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). Vo svojom stanovisku č. 663/2012 k zákonu č. CLXII 
z roku 2011 o právnom postavení a odmeňovaní sudcov Maďarska a k zákonu č. CLXI z roku 2011 o organizácii 
a správe súdov Maďarska Benátska komisia pripomína, že „základné právne predpisy boli prijaté rýchlym 
postupom, ktorý nezahŕňal primerané konzultácie s opozíciou a občianskou spoločnosťou. Prijatie veľkého 
množstva právnych predpisov vo veľmi krátkom čase by mohlo byť vysvetlením, prečo niektoré otázky 
v základných právnych predpisoch, ktoré sa skúmajú v tomto stanovisku, nespĺňajú európske normy.“ Odsek 9.
CDL-AD(2012)001.

5 Zákon č. CCVI z roku 2011 o slobode vierovyznania a náboženstva a o postavení cirkví, predložený ako 
poslanecký návrh 21. decembra 2011 a prijatý 31. decembra 2011.

6 Zákon č. CCVIII z roku 2011 o Národnej banke Maďarska, predložený vládou 13. decembra 2011 a prijatý 
31. decembra 2011.
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novej ústavy bol ovplyvnený nedostatkom transparentnosti, nedostatkami dialógu medzi 
väčšinou a opozíciou, nedostatočnými príležitosťami na adekvátnu verejnú diskusiu a veľmi 
tesným časovým rámcom.“1 Benátska komisia ďalej zdôraznila, že: „[...] prijatie novej ústavy 
v apríli 2011 sa zdá byť [...] len začiatkom dlhšieho procesu vytvárania komplexného 
a uceleného nového ústavného poriadku. To zahŕňa prijatie alebo zmenu početnej legislatívy, 
nové inštitucionálne usporiadanie a iné súvisiace opatrenia. Aby boli tieto procesy plne 
úspešné, mali by byť založené na čo najväčšom možnom konsenze v rámci maďarskej 
spoločnosti.“2  

V novej maďarskej ústave sa vyžaduje, aby návrhy zákonov potrebných na vykonávanie 
základného zákona predkladala parlamentu vláda (a nie jednotliví poslanci)3.

3. Prechodné ustanovenia základného zákona

Prechodné ustanovenia základného zákona prijal parlament 30. decembra 20114.
V maďarskom úradnom vestníku boli uverejnené nasledujúci deň a platnosť nadobudli 
1. januára 2012, v rovnaký deň ako nová ústava. Proti prechodným ustanoveniam sa zdvihla 
vlna dôraznej kritiky s tvrdením, že porušujú zásady právneho štátu5.

Postavenie prechodných ustanovení a ich miesto vo vnútroštátnom právnom poriadku bolo 
nejasné (nedávno bola prijatá zmena a doplnenie základného zákona). Záverečnými 
ustanoveniami prechodných ustanovení sa v tejto súvislosti prechodné ustanovenia 

                                               
1 Pozri odsek 144 stanoviska k novej ústave Maďarska, ktoré Benátska komisia prijala na svojom zasadnutí 17. –
18. júna 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Pozri odsek 21 stanoviska k novej ústave Maďarska, ktoré Benátska komisia prijala na svojom zasadnutí 17. –
18. júna 2011. CDL-AD(2011)016. V tom istom stanovisku Benátska komisia ďalej pripomína, že:
„Zvláštnosťou novej ústavy Maďarska je, že zatiaľ čo vychádza z vyššie uvedených štandardov, táto ústava 
obsahuje rad konkrétnych variácií európskych záruk, ktoré možno čiastočne nájsť v obmedzenom počte 
európskych ústav. Väčšina z nich je spojená s národnými tradíciami a identitou. Tieto sú v práve Európskej únie 
považované za dôležité faktory (čl. 6 Zmluvy o Európskej únii) a sú taktiež prijaté ECHR. Benátska komisia sa 
v tomto ohľade domnieva, že zatiaľ čo množstvo týchto osobitných záruk môže byť chápaných ako súčasť 
národnej ústavnej autonómie, iné záruky musia byť analyzované so zreteľom na európske štandardy, 
predovšetkým judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva [...]. Táto úloha môže byť v niektorých prípadoch 
zložitejšia vzhľadom na niekedy nejasné vzájomné vzťahy medzi jej rôznymi ustanoveniami, ako aj vzhľadom 
na skutočnosť, že ústavný text často prenáša na hlavné („cardinal“ – organické) zákony definíciu podrobných 
pravidiel aplikovateľných na príslušné otázky (vrátane základných práv, inštitucionálneho usporiadania, 
štrukturálnych opatrení pre činnosť súdnej moci a pod.).“ Odseky 19 – 20.

3 Bod 4 záverečných ustanovení: „4. Vláda je povinná predložiť parlamentu všetky návrhy zákonov potrebných 
na vykonávanie ústavy.“

4 Návrh T/5005 bol tiež predložený ako poslanecký návrh 20. novembra 2011.

5 Pozri kritiku maďarských akademikov vyjadrenú v iniciatívnej správe pre Benátsku komisiu o prechodných 
ustanoveniach ústavy a kľúčových základných zákonoch, Bánkuti, M. et al. (február 2012).
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vymedzujú ako súčasť základného zákona (článok 31 ods. 2)1. S cieľom objasniť právne 
postavenie prechodných ustanovení predložila vláda 17. apríla 2012 návrh prvej zmeny 
a doplnenia základného zákona2. Návrh bol parlamentom prijatý 4. júna 2012 a uverejnený 
bol 18. júna. Znením prvej zmeny a doplnenia ústavy sa k záverečným ustanoveniam 
základného zákona pridáva tento bod: „Prechodné ustanovenia týkajúce sa tohto základného 
zákona [...] sú súčasťou základného zákona.“3 Prechodné ustanovenia zahŕňajú množstvo 
neprechodných článkov, ktorých zámerom je trvalé doplnenie či trvalá zmena novej ústavy.

Maďarský komisár pre základné práva (ombudsman) požiadal 14. marca 2012 ústavný súd, 
aby preskúmal, či sú prechodné ustanovenia v súlade s požiadavkami zásad právneho štátu 
stanovenými v základnom zákone4. Po preskúmaní ústavnosti ústavný súd vo svojom 
rozhodnutí č. 45/2012 z 28. decembra 2012 vyhlásil, že maďarský parlament prekročil svoju 
zákonodarnú právomoc, keď prijal nasledovné prechodné ustanovenia, a to najmä na základe 
toho, že nemajú prechodný charakter5: preambula, články 1 – 4 (ustanovenia o bývalej 
komunistickej strane), článok 11 ods. 3 – 4 (ustanovenia o právomoci predsedu Národného 
súdneho úradu a generálneho prokurátora určiť iný súd ako súd so všeobecnou právomocou 
v záujme rozhodnutia prípadu v primeranej lehote), články 12, 13 (ustanovenia o všeobecnom 
dôchodkovom veku sudcov a prokurátorov), článok 18 (ustanovenia o vymenovaní predsedu 
rozpočtového výboru), článok 21 (právomoc parlamentu určiť uznané cirkvi a stanoviť 
kritériá na uznávanie ďalších uznaných cirkví), článok 22 (ustanovenie o zmysle ústavnej 
sťažnosti), článok 23 ods. 1 a ods. 3 – 5 (ustanovenia o voľbách do miestnej samosprávy 
a o registrácii voličov), článok 27 (obmedzenie preskúmania veci súdom), článok 28 ods. 3 
(postup, ktorým sa stanovuje, že miestna samospráva nekonala), článok 29 (možnosť uložiť 
všeobecný príspevok zahŕňajúci pokuty), článok 31 ods. 2 (ustanovenie, ktorým sa vyhlasuje, 
že prechodné ustanovenia sú súčasťou základného zákona), článok 32 (o určení 25. apríla za 
deň základného zákona). Ústavný súd Maďarska preto uvedené prechodné ustanovenia zrušil.

Ústavný súd ďalej uviedol, že bod 3 záverečných ustanovení základného zákona oprávňuje 
maďarský parlament na prijímanie prechodných predpisov týkajúcich sa základného zákona 
s cieľom zabezpečiť prechod od starej právnej úpravy k novej, viac ako dve tretiny ustanovení 
však nemajú prechodný charakter, keďže obsahujú trvalé alebo všeobecné predpisy.

4. Inštitucionalizácia požiadavky dvojtretinovej väčšiny

Prijatie a zmena a doplnenie základných právnych predpisov vyžaduje podporu kvalifikovanej 
väčšiny dvoch tretín poslancov parlamentu. Nová ústava Maďarska odkazuje na 26 vecí, ktoré 
                                               
1 Anglický preklad prechodných ustanovení základného zákona Maďarska je dostupný na internetovej stránke 
Benátskej komisie (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)018-e.pdf.

2 Návrh T/6817 predložil pán György Matolcsy, minister národného hospodárstva.

3 Neoficiálny preklad.

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

5 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law
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sa majú vymedziť základnými právnymi predpismi, vrátane súdnictva (článok 25 ods. 7), 
rodinnej politiky (článok L), práv národnostných menšín (článok XXIX), základných 
pravidiel všeobecného zdanenia a dôchodkového systému (článok 40)1.

Zoznam politických oblastí, ktoré vyžadujú kvalifikovanú väčšinu, je kľúčovým aspektom 
demokracie. Použitie základných právnych predpisov je primerané na vymedzenie základných 
zásad napríklad v prípade vnútroštátneho inštitucionálneho rámca, je však menej vhodné 
v politických oblastiach, ktoré sa zvyčajne upravujú obyčajnými právnymi predpismi, ako sú 
právne predpisy v oblasti rodiny, sociálna a daňová politika2.

Benátska komisia v tejto súvislosti upozornila, že „príliš široké použitie hlavných zákonov je 
problematické ako s ohľadom na ústavu, tak aj na bežné zákony. [...] Funkčnosť 
demokratického systému je zakorenená v jeho permanentnej schopnosti meniť sa. Čím viac 
politických záležitostí bude prenesených nad rámec právomoci jednoduchej väčšiny, tým 
menšiu dôležitosť budú mať budúce voľby, a tým viac možností má súčasná dvojtretinová 
väčšina na ‚zabetónovanie‛ svojich politických preferencií a právneho poriadku krajiny.
Voľby [...] by sa stali bezvýznamnými, ak by zákonodarca nebol schopný zmeniť dôležité 
aspekty legislatívy, ktorá by mala byť prijatá jednoduchou väčšinou.“3

Viacerými základnými právnymi predpismi, ktoré boli doposiaľ prijaté, sa navyše 
neustanovujú len základné zásady, ale aj veľmi konkrétne a technické predpisy, napríklad 
veľmi podrobná právna úprava každého aspektu organizácie a správy súdov a právneho 
postavenia a odmeňovania sudcov4, ba dokonca presné hranice volebných obvodov5. Táto 
prax predstavuje riziko obmedzenia vplyvu nového zákonodarného zboru po voľbách. Budúca 
nová vláda, ktorá sa bude opierať o jednoduchú väčšinu, nebude môcť zmeniť politiky 
vymedzené základnými právnymi predpismi súčasnou vládou, aj keď na to dostane jasný 
mandát od voličov.

 5. Mechanizmy kontroly a rovnováhy

Bolo už povedané, že zásady demokracie a právneho štátu vyžadujú rozdelenie moci na 
základe systému kontroly a rovnováhy. Kľúčovým prvkom demokracie a správne 
                                               
1 Treťou zmenou a doplnením základného zákona (21. december 2012) sa mení a dopĺňa článok P): základným 
právnym predpisom sa vymedzia obmedzenia a podmienky nadobúdania poľnohospodárskej pôdy a lesov 
a pravidlá upravujúce integrovanú organizáciu poľnohospodárskej výroby.

2 Pozri odsek 27 stanoviska k novej ústave Maďarska, ktoré Benátska komisia prijala na svojom zasadnutí 17. –
18. júna 2011. CDL-AD(2011)016.

3 Pozri odsek 24 stanoviska k novej ústave Maďarska, ktoré Benátska komisia prijala na svojom zasadnutí 17. –
18. júna 2011. CDL-AD(2011)016.

4 Pozri odsek 19 stanoviska č. 663/2012 k zákonu č. CLXII z roku 2011 o právnom postavení a odmeňovaní 
sudcov Maďarska a zákonu č. CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov Maďarska, ktoré Benátska 
komisia prijala na svojom zasadnutí 16. – 17. marca 2012. CDL-AD(2012)001.

5 Zákon č. CCIII z roku 2011 o voľbe poslancov parlamentu Maďarska.
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fungujúceho systému kontroly a rovnováhy je aj sloboda médií1. V novej ústave Maďarska sa 
zaviedli tieto inštitucionálne zmeny, ktoré by mohli potenciálne oslabiť fungovanie tohto 
systému:

5.1. Obmedzená ústavná právomoc

Článkom 37 ods. 4 novej ústavy sa právomoc preskúmania ústavnosti zákonov o štátnom 
rozpočte a plnenia rozpočtu obmedzuje na výslovne uvedené oblasti („porušenie práva na 
život a ľudskú dôstojnosť, práva na ochranu osobných údajov, slobody myslenia, svedomia 
a vierovyznania a práv súvisiacich s maďarským občianstvom [...]“), čím sa vylučuje 
preskúmanie ústavnosti v prípade porušenia ostatných základných práv.

Benátska komisia v tejto súvislosti pripomína, že „dostatočne široká škála právomocí je 
základom na zabezpečenie toho, aby súd dohliadal na ústavnosť najdôležitejších princípov 
a usporiadania spoločnosti vrátane všetkých ústavne garantovaných základných práv. Preto 
obmedzenie právomoci súdu takým spôsobom, že by preskúmal určité zákony len v súvislosti 
s  obmedzenou časťou ústavy, je v rozpore s jasným cieľom ústavnej legislatívy v maďarskom 
parlamente ‚zvýšiť ochranu základných práv v Maďarsku‛.“2

Podľa článku 273 prechodných ustanovení zostáva navyše toto obmedzenie v platnosti pre 
zákony, ktoré boli vyhlásené, keď pomer štátneho dlhu k hrubému domácemu produktu 
presiahol 50 %. Benátska komisia v tejto súvislosti vyjadrila nasledovnú kritiku: „Ústava 
zavádza osobitné kritériá pre spravovanie štátneho rozpočtu, ako aj prísne obmedzenia 
štátneho dlhu. Namiesto toho, aby ústavnému súdu poskytla plný rozsah kontroly nad 
ústavnosťou rozpočtovej a daňovej legislatívy, zavádza osobitnú právomoc na intervenciu 
v tejto oblasti novému rozpočtovému výboru. V súlade s ‚právom veta‛ rozpočtového výboru 
je uvedené oklieštenie právomocí ústavného súdu vo vzťahu k rozpočtu, daniam a inej 
finančnej legislatíve podmienené štátnym dlhom presahujúcim 50 % HDP.“4

Nezávislosť ústavného súdu a jeho členov by mala byť jasne stanovená v ústave5 a malo by sa 
uvažovať o tom, či všeobecné ustanovenia základného zákona týkajúce sa zásad právneho 
štátu a rozdelenia moci (články B a C) predstavujú dostatočné ústavné záruky nezávislosti 

                                               
1 Otázkou slobody médií sa zaoberá pracovný dokument č. 3.

2 Pozri odsek 99 stanoviska k novej ústave Maďarska, ktoré Benátska komisia prijala na svojom zasadnutí 17. –
18. júna 2011. CDL-AD(2011)016.

3 Toto ustanovenie zrušil Ústavný súd Maďarska 28. decembra 2012 (rozhodnutie č. 45/2012).

4 Pozri odsek 98 stanoviska k novej ústave Maďarska, ktoré Benátska komisia prijala na svojom zasadnutí 17. –
18. júna 2011. CDL-AD(2011)016.

5 V článku 24 ods. 1 základného zákona Maďarska sa vyhlasuje, že „ústavný súd je najvyšším orgánom na 
ochranu základného zákona,“ bez akejkoľvek zmienky o nezávislosti ústavného súdu. Článok potom obsahuje 
zoznam právomocí a v poslednom odseku sa odkazuje na základný právny predpis, ktorým sa určia „podrobné 
pravidlá týkajúce sa právomoci, organizácie a fungovania ústavného súdu“.
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ústavného súdu1.

5.2. Obmedzenie právomocí parlamentu

V oblasti rozpočtových záležitostí sa zaviedlo aj obmedzenie právomocí parlamentu, keďže 
novozaložený mimoparlamentný rozpočtový výbor má v množstve prípadov vo vzťahu 
k štátnemu rozpočtu právo veta2. Prijímanie rozpočtu je zvyčajne ústrednou právomocou 
a výlučnou výsadou parlamentu a umožňuje vykonávanie politického programu. Ako 
pripomenula Benátska komisia, závislosť pri rozhodovaní od súhlasu iného orgánu 
s obmedzenou demokratickou legitimitou môže mať negatívny vplyv na demokratickú 
legitímnosť rozpočtových rozhodnutí3.

Vhodné je tiež pripomenúť kritické vyjadrenia Benátskej komisie, podľa ktorých veľmi tesný 
časový rámec na zavedenie nového ústavného rámca obmedzil možnosť skutočnej diskusie 
s opozičnými silami v parlamente4. Takáto prax môže oslabiť správne fungovanie systému 
zastupiteľskej demokracie, ktorý je založený na rešpektovaní práv opozície.

5.3. Nezávislosť súdnictva: pretrvávajúce nedostatky

V súdnictve sa uskutočnila celková reforma ustanovená dvoma základnými právnymi 
predpismi5, ktorých prvá verzia zjavne ohrozila nezávislosť súdov6. Nezávislosť znamená, že 
súdnictvo nie je vystavené vonkajším tlakom a zasahovaniu ostatných zložiek štátnej moci, 
najmä výkonnej zložky. Táto požiadavka je neoddeliteľnou súčasťou základnej demokratickej 
zásady rozdelenia moci.

                                               
1 Maďarská vláda vo svojich poznámkach k návrhu stanoviska Benátskej komisie k zákonu č. CLI z roku 2011 
o ústavnom súde Maďarska uviedla: „Nezávislosť ústavného súdu ako orgánu je zásada, ktorá v základnom 
zákone nie je výslovne uvedená, ale vyplýva zo všeobecných zásad základného zákona, najmä zo zásady 
právneho štátu a rozdelenia moci [základný zákon článok B ods. 1 a článok C ods. 1].“ CDL(2012)045.

2 Článok 44 ods. 3 základného zákona: „Prijatie zákona o štátnom rozpočte podlieha predchádzajúcemu súhlasu 
rozpočtového výboru s cieľom splniť požiadavky stanovené v článku 36 ods. 4 – 5.“ Znenie článku 36 ods. 4 – 5 
je takéto: „4) Parlament nesmie prijať zákon o štátnom rozpočte, ktorý umožňuje, aby štátny dlh prekročil 
polovicu hrubého domáceho produktu. 5) Ak štátny dlh presiahne polovicu hrubého domáceho produktu, 
parlament môže prijať len taký zákon o štátnom rozpočte, ktorý zahŕňa zníženie štátneho dlhu v pomere 
k hrubému domácemu produktu.“

3 Pozri odsek 129 stanoviska k novej ústave Maďarska, ktoré Benátska komisia prijala na svojom zasadnutí 17. –
18. júna 2011. CDL-AD(2011)016.

4 Pozri odsek 144 stanoviska k novej ústave Maďarska, ktoré Benátska komisia prijala na svojom zasadnutí 17. –
18. júna 2011. CDL-AD(2011)016.

5 Zákon č. CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov Maďarska a zákon č. CLXII z roku 2011 o právnom 
postavení a odmeňovaní sudcov Maďarska.

6 Pozri pracovný dokument č. 1 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa 
uznesenia Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012) – Nezávislosť súdnictva.
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Uvedené základné právne predpisy boli maďarským parlamentom zmenené a doplnené 2. júla 
20121. V zmenách a doplneniach sa prihliada na väčšinu odporúčaní Benátskej komisie, 
najmä pokiaľ ide o obmedzenie právomocí predsedu Národného súdneho úradu a presun 
niektorých týchto právomocí na Národnú súdnu radu a posilnenie zodpovednosti predsedu 
Národného súdneho úradu.

V súvislosti s nezávislosťou súdnictva však stále pretrvávajú tri hlavné otázky.

Po prvé, v ústave sa neupravujú rozhodujúce záruky nezávislosti sudcov, ako sú 
neodvolateľnosť, zaručené funkčné obdobie, štruktúra a zloženie riadiacich orgánov, ktoré sú 
spoločne s podrobnými predpismi o organizácii a správe súdnictva vymedzené v základných 
právnych predpisoch. Pokiaľ ide o úroveň právnej úpravy, Benátska komisia považuje 
„ústavné záruky, zásady a štruktúry týkajúce sa súdnictva za nedostatočne rozpracované“2.

Po druhé, pokiaľ ide o právnu úpravu presunu prípadov, predchádzajúce predpisy umožňovali 
predsedovi Národného súdneho úradu, aby pridelil daný prípad inému súdu namiesto 
príslušného súdu s cieľom zabezpečiť „rozhodnutie prípadov v primeranej lehote“. Nedávno 
prijaté zmeny a doplnenia obmedzujú túto právomoc tak, že predseda Národného súdneho 
úradu teraz musí pri presune prípadov prihliadať na zásady stanovené Národnou súdnou radou 
a každé rozhodnutie musí zdôvodniť. V zmenách a doplneniach sa však nestanovujú kritériá 
na výber prípadov, ktoré sa majú presunúť, ani sa Národnej súdnej rade nezveruje mandát na 
prijatie kritérií výberu3, ako to vyžaduje právo na spravodlivý súdny proces a právo na 
zákonného sudcu4.
                                               
1 Benátska komisia vyjadrila vo svojom stanovisku k základným právnym predpisom týkajúcim sa súdnictva, 
ktoré boli zmenené a doplnené po prijatí stanoviska CDL-AD(2012)001 o Maďarsku, tento záver: „Zmeny 
a doplnenia z 2. júla 2012 sa týkajú väčšiny poznámok predložených v stanovisku Benátskej komisie CDL-
AD(2012)001, ktoré bolo prijaté na jej zasadnutí 16. – 17. marca 2012 k zákonu č. CLXI z roku 2011 
o organizácii a správe súdov a zákonu č. CLXII z roku 2011 o právnom postavení a odmeňovaní sudcov 
Maďarska“ (ods. 83, CDL-AD(2012)020).

2 Pozri odsek 82 stanoviska k základným právnym predpisom týkajúcim sa súdnictva, ktoré boli zmenené 
a doplnené po prijatí stanoviska CDL-AD(2012)001 o Maďarsku, ktoré Benátska komisia prijala na svojom 
zasadnutí 12. – 13. októbra 2012. CDL-AD(2012)020.

3 V tejto súvislosti sa v poznámkach Maďarska k návrhu stanoviska Benátskej komisie k zmene a doplneniu 
základných právnych predpisov týkajúcich sa súdnictva (CDL(2012)072) uvádza, že: „Národná súdna rada 
nedostala popri zákonnom mandáte na vypracovanie zásad vymenovania príslušného súdu aj mandát na 
vypracovanie zásad upravujúcich výber prípadov, ‚ktoré sa majú presunúť‛, lebo len predseda súdu, ktorý 
navrhuje vymenovanie, môže posúdiť, či by sa vymenovanie malo navrhnúť v prípade, ‚ktorý sa má presunúť‛, 
pričom prihliada na osobitné vlastnosti prípadu, ako aj na pracovné zaťaženie a personálne kapacity daného 
súdu.“

4 Právo na spravodlivý súdny proces a právo na zákonného sudcu je zakotvené v článku 47 ods. 2 Charty 
základných práv Európskej únie, podľa ktorého „Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, 
verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. [...].“ Na 
európskej úrovni je právo na spravodlivý súdny proces a právo na zákonného sudcu zaručené článkom 6 
Európskeho dohovoru o ľudských právach. Benátska komisia vyjadrila vo svojom stanovisku č. 683/2012 
k základným právnym predpisom týkajúcim sa súdnictva, ktoré boli zmenené a doplnené po prijatí stanoviska 
CDL-AD(2012)001 o Maďarsku, tento záver: „Benátska komisia rozhodne nesúhlasí so systémom presunu 
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Po tretie, rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie prijaté 6. novembra 20121, ktorým sa 
vyhlasuje, že zníženie dôchodkového veku maďarských sudcov zo 70 na 62 rokov predstavuje 
neodôvodnenú diskrimináciu na základe veku, sa musí vykonať včas a správne.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že vykonanie rozsudku maďarského ústavného súdu 
č. 33/2012, ktorým sa zrušuje to isté ustanovenie, vyústilo do právnej neistoty. Benátska 
komisia uviedla, že „predsedníčka Národného súdneho úradu vyzvala príslušných sudcov, aby 
sa odvolali na pracovnoprávne súdy, ak chcú svoje prepustenie zrušiť. Viacerí sudcovia už 
svoje žaloby na pracovnoprávnych súdoch vyhrali, predsedníčka Národného súdneho úradu sa 
však proti nim odvolala, lebo nesúhlasila s ich odôvodnením. Najdôležitejšie však je, že ani 
konečné rozsudky pracovnoprávnych súdov by neviedli k uvedeniu príslušných sudcov na ich 
predošlé miesta. Títo sudcovia budú musieť znovu prejsť procesom vymenovania a mohli by 
byť pridelení na iné súdy a nie na súdy, ku ktorým patrili pred svojím prepustením.“2

Tento právny spor sa dotýka aj súdu v Štrasburgu, keďže dve skupiny maďarských sudcov 
predložili 20. júna 2012 dve sťažnosti, v ktorých žiadajú, aby súd rozhodol, že maďarské 
právne predpisy, ktorými sa znižuje dôchodkový vek sudcov, sú v rozpore s Európskym 
dohovorom o ľudských právach3.

S cieľom vyhovieť rozsudku maďarského ústavného súdu (č. 33/2012) a rozsudku Súdneho 
dvora Európskej únie (vec C-286/12) predložila maďarská vláda 21. decembra 2012 návrh 
zákona č. T/9598 o legislatívnych zmenách a doplneniach týkajúcich sa hornej vekovej 
hranice, ktorá sa uplatňuje v niektorých súdnych právnych vzťahoch4.

Maďarský parlament o návrhu ešte nerokoval.

Pokiaľ ide o dôchodkový vek sudcov, v návrhu zákona sa ustanovuje horná veková hranica 
a veková hranica na starobný dôchodok na 65 rokov veku, ktorá sa bude uplatňovať po 
prechodnom období desiatich rokov. V návrhu zákona sa konkrétne zavádza postupné 
znižovanie hornej vekovej hranice do 31. decembra 2022, keď všeobecná veková hranica na 
starobný dôchodok a horná veková hranica budú predstavovať rovnako 65 rokov veku.

Pokiaľ ide o opätovné prijatie nezákonne prepustených sudcov, v návrhu zákona sa 
ustanovuje takéto riešenie na dodržanie rozhodnutia ústavného súdu č. 33/2012: prepustený 
sudca musí požiadať o opätovné prijatie predsedu Národného súdneho úradu, ktorý zabezpečí, 
aby sa sudcovi uhradila nevyplatená odmena a ďalšie služobné výhody. Sudca potom bude 
ďalej zamestnaný v „služobnom úrade“, kde vykonával funkciu pred svojím prepustením.
                                                                                                                                                  
prípadov, lebo nie je v súlade so zásadou zákonného sudcu, ktorá je základnou súčasťou zásad právneho štátu.“
(odsek 74, CDL-AD(2012)020).

1 Vec C-286/12, Európska komisia/Maďarsko.

2 Pozri odsek 76 stanoviska Benátskej komisie č. 683/2012.

3 Vec 45434/12 J.B. a 110 ďalších, vec 45438/12 Almásy a 45 ďalších.

4 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf.
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V uvedenom znení sa neuvádza, či sudca bude opätovne uvedený na presne také isté miesto 
(s rovnakými úlohami a povinnosťami), aké zastával pred prepustením.

V návrhu zákona sa výslovne vylúčila možnosť, aby bol sudca opätovne uvedený do pozície 
vedenia súdu. Najnovším pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k návrhu zákona č. T/9598 
o legislatívnych zmenách a doplneniach týkajúcich sa hornej vekovej hranice, ktorá sa 
uplatňuje v niektorých súdnych právnych vzťahoch1, sa však zákonné ustanovenia, ktoré 
bránia opätovnému uvedeniu do výkonných orgánov súdov alebo prokuratúry, vypúšťajú.

Ak sudca nepožiada o opätovné prijatie, predseda Národného súdneho úradu bude musieť 
nariadiť vyplatenie paušálneho odškodnenia vo výške 12-mesačnej odmeny sudcu.

5.4. Odvolanie vyšších funkcionárov z funkcie pred uplynutím funkčného obdobia

Ďalšou otázkou, ktorá sa týka kontroly a rovnováhy, je odvolanie a nahradenie riaditeľov 
niektorých inštitúcií pred uplynutím ich oficiálneho funkčného obdobia.

V dôsledku transformácie najvyššieho súdu na súdny dvor bol k 1. januáru 2012 z funkcie 
odvolaný aj predseda najvyššieho súdu, a to napriek tomu, že parlament ho v roku 2009 zvolil 
na šesť rokov2. Záruka zabezpečenia funkčného obdobia je rozhodujúcim prvkom nezávislosti 
súdnictva.

Novým zákonom o slobode informácií3, ktorý bol prijatý v júli 2011, bola zrušená inštitúcia 
komisára pre ochranu údajov a slobodu informácií, ktorú nahradila novozaložená Národná 
agentúra pre ochranu údajov. Bývalý komisár, ktorý túto pozíciu zastával od septembra 2008, 
bol potom odvolaný z funkcie s účinnosťou od 1. januára 2012 (dva a pol roka pred uplynutím 
riadneho šesťročného funkčného obdobia).

Nezávislosť orgánov dohľadu nad ochranou údajov je zakotvená v článku 16 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a článku 8 Charty základných práv. Komisia začala proti 
Maďarsku konanie vo veci porušenia právnych predpisov4 s odôvodnením, že funkčné 
obdobie musí mať primerané trvanie a že ak už raz členský štát určil dĺžku trvania funkčného 
obdobia, je nevyhnutné, aby sa táto dĺžka trvania rešpektovala. Komisia sa v odôvodnení 
žaloby odvolala na smernicu 95/46/ES, v ktorej sa ustanovuje, že za monitorovanie 
uplatňovania vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa táto smernica transponuje, má 
zodpovedať jeden alebo viacero verejných orgánov členských štátov, ktoré majú pri 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598.

2 Článok 11 ods. 2 prechodných ustanovení základného zákona znie: „Mandáty predsedu najvyššieho súdu 
a predsedu a členov Národnej súdnej rady sa skončia nadobudnutím platnosti základného zákona.“

3 Zákon č. CXII z roku 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií.

4 Európska komisia v. Maďarsko, vec C-288/12. Komisia požiadala Súdny dvor Európskej únie, aby vyhlásil, že 
Maďarsko si nesplnilo povinnosti podľa smernice 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov tým, že predčasne odvolalo z funkcie vedúceho úradu pre dohľad nad 
ochranou údajov.
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vykonávaní zverených funkcií konať s úplnou nezávislosťou. Podľa Komisie „predstavuje 
predčasné odvolanie orgánu povereného dozorom nad ochranou údajov z funkcie zásah do 
smernicou požadovanej nezávislosti dozorného orgánu.“1

6. Reforma volebného systému

Demokracia v členských štátoch EÚ, a tým aj v EÚ samotnej, vyžaduje, aby boli právne 
predpisy týkajúce sa volieb v súlade s určitým súborom základných noriem. Väčšina týchto 
noriem je odvodená najmä z ústavných zásad, ktoré sa vzťahujú na právne predpisy týkajúce 
sa volieb, a predovšetkým z článku 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článku 3 
dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Všetky členské štáty 
EÚ vrátane Maďarska sa zaviazali dodržiavať kódex postupov vo volebných otázkach, ktorý 
ustanovila Rada Európy2.

Rozsiahla inštitucionálna a ústavná reforma v Maďarsku zahŕňa aj nové právne predpisy 
týkajúce sa volieb, najmä zákon č. CCIII z roku 2011 o voľbách poslancov parlamentu 
Maďarska3 a nový zákon o konaní volieb.

Zákonom č. CCIII z roku 2011 o voľbách poslancov parlamentu Maďarska, ktorý bol prijatý 
23. decembra 2011 a nadobudol platnosť 1. januára 20124, sa zavádzajú tieto zmeny:  
významné zníženie počtu kresiel v parlamente (z 386 na 199),  zmenený systém prideľovania 
kresiel (zmiešaný pomerno-väčšinový volebný systém so zvýšenou váhou väčšinovej časti),  
zavedenie jednokolových volieb namiesto dvojkolového systému, ktorý sa predtým používal 
na prideľovanie kresiel v rámci väčšinovej časti volebného systému, zníženie počtu volebných 
obvodov vrátane prílohy s presným a podrobným vymedzením jednotlivých obvodov, 
rozšírenie práva voliť na maďarských občanov žijúcich v zahraničí, ale len v pomernej časti 
volieb, osobitné pravidlá týkajúce sa zastúpenia národnostných menšín v parlamente.

Návrh zákona o konaní volieb bol predložený 18. septembra 2012 ako poslanecký návrh5

poslancami strán Fidesz a KDNP. Jeho zámerom bolo nahradiť súčasnú automatickú 
registráciu voličov, ktorá zahŕňala všetkých občanov s pobytom v Maďarsku, systémom 
dobrovoľnej registrácie ako podmienky na uplatnenie individuálneho práva voliť.

V ten istý deň, keď bol predložený návrh zákona o konaní volieb, bol v parlamente 
predložený návrh na zmenu a doplnenie prechodných ustanovení základného zákona, ktoré po 

                                               
1 Európska komisia/Maďarsko, vec C-288/12, Ú. v. EÚ C 227, 28.7.2012, s. 15.

2 Súbor platných noriem je ustanovený v Kódexe osvedčených postupov vo volebných otázkach, ktorý 
vypracovala Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) v roku 2002.
CDL(2002)023rev.

3 Benátska komisia zabezpečila oficiálny preklad do angličtiny. Pozri CDL-REF(2012)003.

4 Pozri spoločné stanovisko Benátskej komisie a Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. CDL-
AD(2012)012.

5 T/8405.
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prvej zmene a doplnení ústavy tvorili neoddeliteľnú súčasť základného zákona, a to tiež ako 
poslanecký návrh1. Tento návrh bol parlamentom prijatý 29. októbra 2012 a uverejnený bol 
9. novembra. Druhá zmena a doplnenie ústavy zakotvila požiadavku registrácie voličov 
v základnom zákone2.

Návrh zákona o konaní volieb podpísal predseda parlamentu 1. decembra 2012. Uplatňuje sa 
na vnútroštátne voľby (parlamentné, miestne a voľby národnostných menšín) aj na voľby do 
Európskeho parlamentu.

Zákon ešte nebol vyhlásený, keďže 6. decembra 2012 ho prezident republiky poslal na 
ústavný súd na preskúmanie jeho súladu s ústavou podľa článku 6 ods. 4 základného zákona3.

Prezident Maďarskej republiky vo svojej sťažnosti žiadal, aby súd vyhlásil za neústavné 
viaceré ustanovenia zákona o konaní volieb, ktorými sa upravuje spôsob registrácie voličov 
a politická reklama počas kampane (články 88, 92, 151, 152 ods. 5, 154 ods. 1 a 353 ods. 4).
Prezidentov podnet sa opiera o článok B (demokracia a právny štát), článok I (prvý článok 
v kapitole „sloboda a zodpovednosť“), článok IX (sloboda prejavu a sloboda tlače), 
článok XV (rovnosť a právo na nediskrimináciu), článok XXIII (právo voliť) základného 
zákona, článok 23 ods. 3 prechodných ustanovení základného zákona a odkazuje aj na 
článok 3 prvého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach4

a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.

Námietky sa týkajú najmä týchto ustanovení:

– v článku 88 ods. 1 a 2 sa stanovujú dva rôzne spôsoby registrácie pre voličov s pobytom 
v Maďarsku a pre voličov s pobytom v zahraničí. Voliči, ktorí majú pobyt v Maďarsku, sa 
môžu zaregistrovať osobne alebo prostredníctvom „portálu pre občanov“, čiže elektronickými 
prostriedkami, ktoré umožňujú identifikáciu osoby, ktorá žiadosť predkladá. Žiadosť sa musí 
adresovať príslušnému miestnemu orgánu podľa miesta pobytu voliča. Voliči, ktorí nemajú 
pobyt v Maďarsku, sa môžu zaregistrovať listom alebo prostredníctvom „portálu pre 
                                               
1 T/8404.

2 K článku 23 prechodných ustanovení základného zákona boli pridané tieto odseky 3 – 5: „(3) Na nadobudnutie 
účinnosti práv stanovených v článku XXIII základného zákona sa všetci voliči podľa článku XXIII ods. 1 – 3 
a ods. 7 na vlastnú žiadosť zapíšu do zoznamu. Právo voliť sa môže uplatniť po zapísaní do zoznamu. O zápis 
môžu požiadať a) voliči, ktorí majú pobyt v Maďarsku: osobne alebo elektronickými prostriedkami, ktoré 
umožňujú identifikáciu osoby, ktorá žiadosť predkladá; b) voliči, ktorí nemajú pobyt v Maďarsku: listom alebo 
elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú identifikáciu osoby, ktorá žiadosť predkladá. (4) O zápis do 
zoznamu možno požiadať do pätnásteho dňa pred konaním volieb alebo referenda. (5) Zoznam podľa odseku 3 
a 4 sa zostaví znovu pred každými všeobecnými voľbami poslancov parlamentu s výnimkou prípadov, keď sa 
voľby konajú v dôsledku toho, že parlament sa sám rozpustil alebo bol rozpustený.“

3 „Ak sa prezident republiky domnieva, že zákon alebo niektoré jeho ustanovenia sú v rozpore so základným 
zákonom [...], pošle tento zákon na ústavný súd na preskúmanie jeho súladu so základným zákonom.“

4 Článok 3 prvého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach: „Vysoké zmluvné 
strany sa zaväzujú konať v primeraných intervaloch slobodné voľby s tajným hlasovaním za podmienok, ktoré 
zabezpečia slobodné vyjadrenie názorov ľudu pri voľbe zákonodarného zboru.“
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občanov“. Podľa podnetu prezidenta je povinnosť predložiť žiadosť príslušnému miestnemu 
orgánu prísnejšia ako podmienka, ktorá sa predpokladá v prechodných ustanoveniach, a môže 
predstavovať porušenie zásady proporcionality;
– v článku 92 sa ustanovuje, že na voličov, ktorí majú pobyt v Maďarsku, ale nemajú adresu, 
sa vzťahujú ustanovenia platné pre voličov s pobytom v zahraničí. Podľa podnetu prezidenta 
je toto ustanovenie diskriminačné;
– články 151 a 152 ods. 5 sa týkajú volebnej kampane. Politická reklama bude povolená len 
vo verejnoprávnych médiách a len do 48 hodín pred hlasovaním. Politická reklama sa nebude 
môcť vysielať v kinách. Podľa podnetu je toto pravidlo v rozpore so slobodou vyjadrovania 
a slobodou tlače;
– článkom 154 ods. 1 sa zakazuje uverejňovanie výsledkov predvolebných prieskumov počas 
posledných 6 dní kampane. Podľa podnetu je toto ustanovenie v rozpore so slobodou 
vyjadrovania a slobodou tlače;
– článok 353 ods. 4 obsahuje technické ustanovenia o uplatniteľnosti nových postupov, ktoré 
sú zrejme v rozpore s článkom 23 prechodných ustanovení.

Ústavný súd ukončil skúmanie ústavnosti na základe sťažnosti prezidenta Maďarskej 
republiky 4. januára 2013 (rozhodnutie č. 1/2013)1.

Vo vzťahu k požiadavke registrácie súd vyhlásil, že v prípade občanov, ktorí majú pobyt 
v Maďarsku, povinná registrácia bezdôvodne obmedzuje právo voliť, čo je v rozpore so 
základným zákonom. Súd naopak pripustil, že registrácia je v niektorých prípadoch 
odôvodnená, keďže niektorým skupinám voličov uľahčuje uplatnenie volebného práva.
K týmto skupinám patria maďarskí voliči bez pobytu v Maďarsku, tí príslušníci národnostnej 
menšiny žijúcej v Maďarsku, ktorí chcú hlasovať o kandidátke národnostných menšín, 
a občania, ktorí potrebujú pomoc s účasťou vo voľbách. Súd ďalej dodal, že by bolo 
neprimeraným obmedzením práva voliť, keby sa tí voliči, ktorých právo voliť nie je možné 
zabezpečiť bez predchádzajúcej registrácie, mohli zaregistrovať len v mieste svojho trvalého 
pobytu a nie v mieste obvyklého pobytu.

Ústavný súd zároveň vyhlásil za diskriminačné vylúčenie možnosti osobnej registrácie 
voličov žijúcich v Maďarsku bez adresy.

Vo vzťahu k pravidlám volebnej kampane súd vyhlásil, že ustanovenia, ktoré umožňujú 
uverejňovanie politickej reklamy počas volebnej kampane len vo verejnoprávnych médiách, 
a predpisy, ktoré zakazujú uverejňovanie volebných prieskumov šesť dní pred voľbami, 
neprimerane obmedzujú slobodu prejavu a slobodu tlače a sú preto v rozpore so základným 
zákonom.

Súd preto vyhlásil za neústavné tieto ustanovenia zákona o konaní volieb, ktorý bol prijatý 
26. novembra 2012: § 82 ods. 2, 88 ods. 1, 92, 106, 151, 152 ods. 5, 154 ods. 1 a 353 ods. 4.

                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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7. Nedávny návrh štvrtej zmeny a doplnenia ústavy

Koalícia strán Fidesz – KDNP predložila 8. februára 2013 poslanecký návrh štvrtej zmeny 
a doplnenia ústavy1, ktorý podpísali takmer všetci poslanci koalície.

Návrhom štvrtej zmeny a doplnenia ústavy sa do znenia základného zákona začleňujú všetky 
prechodné ustanovenia s výnimkou ustanovenia o povinnej registrácii voličov, ktoré Ústavný 
súd Maďarska zrušil z procesných dôvodov 28. decembra 2012 (rozhodnutie č. 45/2012).
K týmto ustanoveniam patria napríklad: ustanovenia o bývalej komunistickej strane vrátane 
neuplatňovania štatútu obmedzení závažných zločinov spáchaných počas komunistickej 
diktatúry (článok 3 návrhu, ktorým sa k časti Základné zásady základného zákona pridáva 
nový článok U – predchádzajúca preambula a články 1 – 4 prechodných ustanovení);
právomoc parlamentu vypracovať zoznam oficiálne uznaných cirkví (článok 4 návrhu –
predchádzajúci článok 21 ods. 1 prechodných ustanovení); právomoc parlamentu určiť 
podrobné pravidlá týkajúce sa práv národnostných menšín žijúcich v Maďarsku a požiadavky 
na uznanie národnostnej menšiny (článok 9 návrhu – predchádzajúci článok 21 ods. 2 
prechodných ustanovení); právomoc predsedu Národného súdneho úradu prideliť prípad súdu 
inému ako príslušný všeobecný súd (článok 14 návrhu – predchádzajúci článok 11 ods. 3 – 4 
prechodných ustanovení); predĺženie obmedzenia, ktoré sa vzťahuje na preskúmanie 
rozpočtových a finančných právnych predpisov súdom, na neurčitý čas (článok 17 ods. 1 
návrhu) atď.
Návrh štvrtej zmeny a doplnenia ústavy okrem toho obsahuje najmenej dve doložky 
o ústavnom súde, ktoré vyvolávajú obavy.
Podľa prvého ustanovenia môže ústavný súd skúmať len súlad základného zákona a zmien 
a doplnení k základnému zákonu s procesnými požiadavkami stanovenými v základnom 
zákone v súvislosti s jeho prijatím a vyhlásením (článok 12 ods. 4 návrhu). Súd tak 
v budúcnosti nebude môcť skúmať podstatu žiadnej zmeny a doplnenia ústavy, základný 
zákon preto bude otvorený akejkoľvek zmene a doplneniu bez ohľadu na obsah2. Na 
doplnenie tohto ustanovenia sa článkom 11 návrhu udeľuje prezidentovi republiky oprávnenie 
poslať prijatý základný zákon a zmeny a doplnenia k nemu ústavnému súdu na preskúmanie 
súladu (len) s procesnými požiadavkami stanovenými v základnom zákone v súvislosti s jeho 
prijatím.

V návrhu sa okrem toho ukladá na toto preskúmanie krátka lehota, konkrétne „najneskôr do 
tridsiatich dní“ (článok 12 ods. 5 návrhu).

Podľa druhého ustanovenia sa na účely výkladu základného zákona nemôže prihliadať na 
rozhodnutia ústavného súdu a príslušné odôvodnenia prijaté pred nadobudnutím platnosti 
základného zákona (článok 19 návrhu). Inými slovami, na účely výkladu základného zákona 
sa nebude môcť prihliadať na 20 rokov ústavnej judikatúry. V návrhu sa nekonkretizuje 
predmet tohto zákazu, takže sa zrejme bude uplatňovať nielen na ústavnú súd, ale aj na 
obyčajné súdy. (Viacero ústavných zásad maďarského právneho poriadku je založených 
výlučne na judikatúre súdu. Napríklad v prípade neexistencie trestu smrti je popri záväzkoch 
podľa medzinárodného práva domácim právnym základom rozhodnutie ústavného súdu 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929.

2 Podľa ustálenej judikatúry súd skutočne skúmal zmeny a doplnenia ústavy len z procesného hľadiska, táto prax 
však bola založená skôr na sebaobmedzovaní súdu a nie na ústavnom zákaze.
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č. 23/1990.)

Návrh obsahuje ďalšie obmedzenia týkajúce sa právomoci ústavného súdu. Ukladá krátku 
lehotu („okamžite a najneskôr do tridsiatich dní“) na preskúmanie súladu akéhokoľvek 
zákonného predpisu platného v konkrétnom prípade so základným zákonom na požiadanie 
sudcu (článok 12 ods. 1 návrhu).

Niektorými ustanoveniami návrhu štvrtej zmeny a doplnenia ústavy sa okrem toho 
potenciálne obmedzuje množstvo základných práv, a to aj napriek tomu, že ústavný súd už 
predtým takéto obmedzenia vyhlásil za neústavné:
– sloboda prejavu sa nesmie uplatňovať so zámerom narušenia dôstojnosti maďarského 
národa (a ostatných spoločenstiev, akými sú etnické, rasové alebo náboženské menšiny) 
(ustanovenie už bolo vyhlásené za neústavné rozhodnutiami č. 30/19921 a 18/20042) (článok 5 
ods. 2 návrhu);
– študentom, ktorých štúdium na maďarských vysokých školách je dotované, sa môže uložiť 
zákonná povinnosť odpracovať v Maďarsku určité obdobie po skončení štúdia (článok 7 
návrhu); v zmene a doplnení sa ustanovuje, že takéto obmedzenie sa riadi výlučne 
maďarským právnym poriadkom (ustanovenie už bolo vyhlásené za neústavné (z formálnych 
dôvodov) rozhodnutím č. 32/2012)3;

– zákonom parlamentu alebo miestnym nariadením sa môže vyhlásiť za nezákonný trvalý 
pobyt na verejnom priestranstve (ustanovenie už bolo vyhlásené za neústavné rozhodnutím 
č. 38/2012)4.
V návrhu štvrtej zmeny a doplnenia sa tiež navrhuje, aby sa do ústavy začlenili rôzne ďalšie 
ustanovenia, napríklad:
– vznik „parlamentnej stráže“ pod vedením predsedu parlamentu,

– pravidlá finančného riadenia verejných inštitúcií vyššieho vzdelávania určí vláda, ktorá 
bude zároveň dohliadať na ich finančné riadenie.

O návrhu štvrtej zmeny a doplnenia ústavy sa v súčasnosti diskutuje v maďarskom 
parlamente.

                                               
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


