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1. Uvod

Na volitvah leta 2010 je vladajoča večina dobila dve tretjini sedežev v parlamentu. S to 
kvalificirano večino sta lahko vladajoča večina in vlada hitro sprožili zakonodajno dejavnost 
za preoblikovanje madžarskega ustavnega in institucionalnega okvira. 

Skupni učinki tega reformnega procesa, ki zadeva številna vprašanja, vključno z delovanjem 
sodstva, zaščito družine, parlamentarnimi volitvami in svobodo izražanja, vzbujajo skrb glede 
skladnosti reform z načeli demokracije in pravne države, ki so zapisana v evropski 
zakonodaji. 

Demokracija in pravna država, ki sta zapisani v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in 
omenjeni v preambuli PEU in preambuli Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 
zahtevata jasno ločitev oblasti med neodvisnimi organi. Ključne značilnosti teh dveh načel 
vključujejo: (i) spoštovanje zakonitosti, vključno s preglednim in odgovornim demokratičnim 
postopkom sprejemanja zakonodaje; (ii) pravno varnost (iii) močan sistem predstavniške 
demokracije, ki temelji na svobodnih volitvah in spoštovanju pravic opozicije; (iv) učinkovit 
nadzor skladnosti zakonodaje z ustavo; (v) učinkovito, pregledno, participativno in odgovorno 
vlado in državno upravo; (vi) neodvisno in nepristransko sodstvo; (vii) neodvisne medije; 
(viii) spoštovanje temeljnih pravic1. 

2. Postopek sprejemanja nove ustavne ureditve na Madžarskem

Dne 18. aprila 2011 je madžarski parlament sprejel novo ustavo, ki predstavlja temeljni 
zakonski akt Madžarske in je stopila v veljavo 1. januarja 2012. 

Sprejetje nove ustave je bil prvi korak celovitega procesa reform, s katerim je bil vzpostavljen 
nov ustavni in institucionalni okvir. Po sprejetju nove ustave je bila sprejeta še cela vrsta 
temeljnih zakonov, ki so znatno spremenili skoraj vse institucije in državne organe 
(parlament, ustavno sodišče, sodstvo, državno tožilstvo, organ za varstvo podatkov, lokalno 
upravo, nacionalno banko in družinsko pravo).

Postopek sprejemanja nove madžarske ustave je prvi element, ki je izzval kritiko. Osnutek 
nove ustave so pripravili izvoljeni predstavniki vladajoče koalicije FIDESZ/KDNP in ga 
predstavili madžarskemu parlamentu dne 14. maja 2011 na podlagi zakonodajnega predloga 
posameznega poslanca. Madžarski parlament je novo ustavo sprejel 18. aprila 2011 z glasovi 
vladajoče koalicije2.

Medtem ko zakonodaja, ki jo predlaga vlada, zahteva zapleten postopek posvetovanja z 

                                               
1 Za podrobno analizo pomenov pojma vladavine prava na mednarodni, Evropski in nacionalni ravni glej 
Poročilo o vladavini prava, ki ga je sprejela Beneška komisija 25. in 26. marca 2011. CDL-AD(2011)003rev.

2 Glej Delovni dokument št. 2 o razmerah na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (v 
skladu z resolucijo EP z dne 16. februarja 2012) – temeljna načela in temeljne pravice ter mnenje o novi 
madžarski ustavi, ki ga je 17. in 18. junija 2011 sprejela Beneška komisija. CDL-AD(2011)016.
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zadevnimi zainteresiranimi stranmi, je mogoče zakone na predlog posameznih poslancev 
sprejeti po poenostavljenem postopku. Natančneje, pravila iz zakona št. CXXXI iz leta 2010 o 
sodelovanju civilne družbe pri pripravi zakonodaje in odloka 24/2011 (VIII. 9.) ministra za 
javno upravo in pravosodje o predhodni in naknadni presoji vplivov se ne uporabljajo, kadar 
zakonodajo predlaga posamezen poslanec. Ta postopek je vladajoči koaliciji omogočil, da je 
novo ustavo pripravila in sprejela v zelo kratkem času (v enem mesecu: osnutek je bil oddan 
14. marca 2011 in sprejet 18. aprila 2011). Tudi druga ustavna sprememba je bila sprejeta na 
podlagi predloga posameznega poslanca1. 

Med temeljnimi zakoni so bili na podlagi predloga posameznega poslanca sprejeti: – zakon 
št. CCIII iz leta 2011 o volitvah poslancev parlamenta; – zakon št. CCXI iz leta 2011 o zaščiti 
družin; – zakon št. CCVI iz leta 2011 o svobodi prepričanja in veroizpovedi ter statusu 
cerkva; – zakon št. CCII iz leta 2011 o grbu in nacionalni zastavi ter državnih priznanjih 
Madžarske; – zakon št. XXXVI iz leta 2012 o parlamentu – osnutek temeljnega zakona o 
volilnem postopku2.

Časovni okvir in raven politične debate ter javnega posvetovanja3 o novi ustavi in temeljnih 
zakonih so bili deležni kritik4. V zadnjih dveh tednih leta 2011 je parlament sprejel več 
temeljnih zakonov (kot sta zakon o svobodi prepričanja in veroizpovedi5 in zakon o 
madžarski centralni banki6) ter več prehodnih določb k novi ustavi.

Kot je izpostavila Beneška komisija v svojem mnenju o novi madžarski ustavi, je obžalovanja 
vredno, da so ustavodajni postopek, vključno z oblikovanjem osnutka in dokončnim 
sprejetjem nove ustave, zaznamovali pomanjkanje preglednosti, pomanjkljiv dialog med 
večino in opozicijo, nezadostne možnosti za ustrezno javno razpravo in zelo kratek časovni 

                                               
1 Druga sprememba (T/8404) nove madžarske ustave je bila predložena parlamentu dne 18. septembra 2012 na 
predlog posameznega poslanca. Zadeva zahtevo po registriranju za izvajanje volilne pravice med 
parlamentarnimi volitvami. Parlament je spremembe sprejel 29. oktobra 2012 in objavljene so bile 9. novembra.

2 T/8405.

3 Vladajoče stranke so organizirale nacionalno posvetovanje glede 12 vprašanj med februarjem in marcem 2011.
Glej http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

4 Glej mnenji o treh pravnih vprašanjih, ki so se pojavila v postopku snovanja nove madžarske ustave, in o novi 
madžarski ustavi, ki ju je sprejela Beneška komisija 25. in 26. marca 2011 oziroma 17. in 18. junija 2011 (CDL-
AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). Beneška komisija v svojem mnenju št. 663/2012 o zakonu CLXII iz leta 
2011 o pravnem statusu in plačilu sodnikov na Madžarskem in zakonu CLXI iz leta 2011 o organizaciji in 
upravljanju sodišč na Madžarskem ugotavlja, da so bili temeljni zakoni sprejeti po hitrem postopku, ki ni 
vključeval ustreznega posvetovanja z opozicijo in civilno družbo. Kot je zapisala, bi lahko bilo sprejetje velikega 
števila zakonskih aktov v zelo kratkem času razlog, da nekatera vprašanja v pregledanih temeljnih aktih iz tega 
mnenja ne ustrezajo evropskim standardom. Odstavek 9. CDL-AD(2012)001.

5 Zakon št. CCVI iz leta 2011 o svobodi prepričanja in veroizpovedi ter statusu cerkva je bil predstavljen kot 
predlog posameznega poslanca dne 21. decembra 2011 in sprejet 31. decembra 2011.

6 Zakon št. CCVIII iz leta 2011 o madžarski centralni banki je vlada predložila dne 13. decembra 2011, sprejet 
pa je bil 31. decembra 2011.
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okvir1. Beneška komisija je nadalje poudarila, da je sprejetje nove ustave aprila 2011 bilo 
očitno zgolj začetek daljšega procesa vzpostavljanja celovite in skladne nove ustavne 
ureditve. To pomeni sprejemanje ali spreminjanje številnih zakonodajnih aktov, nove 
institucionalne ureditve in druge s tem povezane ukrepe. Zavoljo uspešnosti bi morali ti 
procesi temeljiti na čim širšem soglasju v madžarski družbi2. 

Nova madžarska ustava zahteva, da vlada (in ne posamezni poslanci) parlamentu predloži 
zakone, ki so potrebni za njeno izvajanje3.

3. Prehodne določbe nove madžarske ustave 

Parlament je sprejel prehodne določbe nove ustave 30. decembra 20114. Naslednjega dne so 
bile objavljene v madžarskem Uradnem listu in so stopile v veljavo 1. januarja 2012, istega 
dne kot nova ustava. Prehodne določbe so bile deležne številnih ostrih kritik zaradi mnenja, 
da krnijo načelo pravne države5.

Status prehodnih določb in njihovo mesto v nacionalnem pravnem redu nista bila jasna (pred 
kratkim je bila ustava spremenjena). Končne določbe prehodnih določb v tem pogledu 
opredeljujejo prehodne določbe kot del nove ustave (člen 31(2))6. Z namenom razjasnitve 
pravnega statusa prehodnih določb je vlada 17. aprila 2012 podala predlog za prvo 
spremembo nove ustave7. Parlament jo je sprejel 4. junija 2012 in objavljena je bila 18. junija. 
                                               
1 Glej odstavek 144 mnenja Beneške komisije o novi madžarski ustavi, sprejetega 17. in 18. junija 2011. CDL-
AD(2011)016.

2 Glej odstavek 21 mnenja Beneške komisije o novi madžarski ustavi, sprejetega 17. in 18. junija 2011. CDL-
AD(2011)016. V istem mnenju je Beneška komisija nadalje ugotovila, da je posebnost nove madžarske ustave 
dejstvo, da kljub opiranju na zgoraj omenjene standarde vsebuje številne posebne različice evropskih jamstev, ki 
jih je deloma mogoče najti v omejenem številu evropskih ustav. Večina teh je povezana z nacionalno tradicijo in 
identiteto. Štejejo se za pomemben dejavnik v pravu Evropske unije (člen 6 PEU) in so sprejeti tudi v okviru 
EKČP. Beneška komisija v tem pogledu meni, da je nekatere izmed teh posebnih jamstev mogoče šteti za del 
nacionalne ustavne avtonomije, druge pa je treba preučiti v luči evropskih standardov, predvsem sodne prakse 
Evropskega sodišča za človekove pravice. V nekaterih primerih bo naloga morda težja zaradi včasih nejasnih 
medsebojnih povezav med različnimi določbami ustave in dejstva, da besedilo ustave opredelitev podrobnih 
pravil, ki veljajo za določene zadeve (vključno s temeljnimi pravicami, institucionalnim okvirom, strukturnimi 
programi za delovanje sodne oblasti itd), pogosto prelaga na temeljne zakone.) Odstavka 19–20

3 Točka 4 končnih določb zahteva, da mora vlada parlamentu predložiti predloge zakonov, ki so potrebni za 
njeno izvrševanje.

4 Tudi T/5005 je bil oddan kot predlog posameznega poslanca dne 20. novembra 2011.

5 Glej kritiko, ki so jo izrazili madžarski akademiki v strokovnem poročilu (amicus brief) za Beneško komisijo o 
prehodnih določbah nove madžarske ustave in ključnih temeljnih zakonih, Bánkuti, M. in drugi (februar 2012).

6 Prevod prehodnih določb nove madžarske ustave v angleščino je dostopen na spletni strani Beneške komisije 
(CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF%282012%29018-e

7 Predlog T/6817 je vložil minister za nacionalno gospodarstvo György Matolcsy.
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Besedilo prve spremembe ustave njenim končnim določbam dodaja točko, v skladu s katero 
so prehodne določbe, ki se navezujejo na novo ustavo, del ustave.1 Prehodne določbe 
vključujejo številne člene neprehodnega značaja, katerih namen je trajna dopolnitev ali 
sprememba nove ustave.

Dne 14. marca 2012 je madžarski komisar za temeljne pravice (varuh človekovih pravic) 
zaprosil ustavno sodišče, naj preuči, ali prehodne določbe ustrezajo zahtevam pravne države, 
ki jih določa nova ustava2. Po oceni ustavnosti je ustavno sodišče dne 28. decembra 2012 v 
odločitvi št. 45/2012 razglasilo, da je madžarski parlament presegel svoja zakonodajna 
pooblastila, ko je sprejel naslednje prehodne določbe, predvsem zato, ker te niso prehodnega 
značaja3: preambula, členi 1-4 (določbe o nekdanji komunistični partiji), 11(3)-(4) (določbe o 
pooblastilih predsednika nacionalnega sodnega urada in vrhovnega tožilca, da imenujeta 
drugo sodišče, ki ni sodišče splošne pristojnosti, da bi o zadevi razsodilo v razumnem roku), 
12, 13 (določbe o splošni upokojitveni starosti za sodnike in tožilce), 18 (določba o 
imenovanju predsednika proračunskega sveta), 21 (pristojnost parlamenta, da opredeli 
priznane cerkve in določi merila za naknadno priznavanje cerkva), 22 (določba o pomenu 
ustavne pritožbe), 23 (1) in (3)-(5) (določbe o volitvah lokalnih vlad in registriranju volivcev), 
27 (omejitev sodnega nadzora), 28(3) (o postopku za ugotavljanje opustitve ukrepanja 
lokalnih vlad), 29 (o možnosti uvedbe splošne dajatve za plačilo denarnih kazni države), 
31(2) (določba, ki pravi, da so prehodne določbe del ustave), 32 (o določitvi 25. aprila za dan 
ustave). Zato je madžarsko ustavno sodišče zgoraj omenjene prehodne določbe razveljavilo.

Ustavno sodišče je nadalje ugotovilo, da točka 3 končnih določb nove ustave madžarskemu 
parlamentu dovoljuje sprejemanje prehodnih določb v zvezi z ustavo z namenom zagotoviti 
prehod s stare na novo ustavo, vendar da več kot dve tretjini sprejetih določb ni prehodnega 
značaja, saj vsebujejo trajne in splošne predpise.

4. Institucionalizacija zahteve po dvotretjinski večini

Za sprejemanje in spreminjanje temeljnih zakonov je potrebna podpora kvalificirane 
dvotretjinske večine prisotnih poslancev v parlamentu. Nova madžarska ustava navaja 26 
področij, ki jih je treba opredeliti z temeljnimi zakoni, vključno s sodstvom (člen 25(7)), 
družinsko politiko (člen L), pravicami narodnostnih manjšin (člen XXIX), temeljnimi pravili 
za splošno obdavčitev in pokojninskim sistemom (člen 40)4. 

Seznam političnih področij, ki zahtevajo kvalificirano večino, je bistven vidik demokracije. 

                                               
1 Neuradni prevod.

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

3 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law

4 Tretja sprememba nove madžarske ustave (21. december 2012) spreminja člen P): omejitve in pogoji za 
pridobitev kmetijskih zemljišč in gozdov ter pravila, ki urejajo celostno organizacijo kmetijske proizvodnje, se 
določijo s temeljnim zakonom.



PE502.280v01-00 6/16 DT\923929SL.doc

SL

Uporaba temeljnih zakonov je primerna za opredelitev temeljnih načel, na primer 
nacionalnega institucionalnega okvira, manj ustrezna pa je na političnih področjih, ki jih 
običajno urejajo navadni zakoni, kot so družinska zakonodaja, socialna in davčna politika1. 

V tem pogledu je Beneška komisija poudarila, da je preširoka uporaba temeljnih zakonov 
problematična tako v zvezi z ustavo kot navadnimi zakoni. Funkcionalnost demokratičnega 
sistema temelji na njegovi trajni sposobnosti spreminjanja. Več političnih vprašanj se prenese 
na področje zunaj pristojnosti navadne večine, manj pomena bodo imele prihodnje volitve in 
več možnosti ima dvotretjinska večina za trajno ohranjanje svojih političnih teženj v pravnem 
redu države. Če zakonodajalec ne bi mogel spremeniti pomembnih vidikov zakonodaje, za 
katere bi morala biti zadostna navadna večina, bi volitve po besedah komisije postale 
nesmiselne2.

Poleg tega številni doslej sprejeti temeljni zakoni določajo ne le temeljna načela, temveč tudi 
zelo specifična in tehnična pravila, kot je podrobna ureditev vseh vidikov organizacije in 
upravljanja sodišč ter pravni status in plačila sodnikov3 in celo natančne meje volilnih enot4. 
Takšna praksa vključuje tveganje omejitve vpliva novega zakonodajalca po volitvah. 
Prihodnja nova vlada, ki bo imela le navadno večino, ne bo mogla spremeniti politik, ki jih je 
sedanja vlada opredelila z temeljnimi zakoni, niti v primeru, da za tak korak dobi jasen 
mandat volivcev. 

 5. Sistem medsebojnega nadzora

Kot že omenjeno, zahtevata demokracija in pravna država ločitev oblasti na podlagi sistema 
medsebojnega nadzora. Svoboda medijev je prav tako ključen element demokracije in 
pravilno delujočega sistema medsebojnega nadzora5. Nova madžarska ustava je uvedla 
naslednje institucionalne spremembe, ki bi morda lahko oslabile delovanje tega sistema:

5.1. Omejena ustavna presoja

Člen 37(4) nove ustave omejuje pristojnost pri preverjanju ustavnosti aktov o državnem 
proračunu in izvajanja le-tega na področja, ki so izrecno našteta (kršitev pravice do življenja 
in človekovega dostojanstva, pravice do varovanja osebnih podatkov, svobode misli, vesti in 
verovanja ter pravice v zvezi z madžarskim državljanstvom), kar izključuje presojo v primeru 
                                               
1 Glej odstavek 27 mnenja Beneške komisije o novi madžarski ustavi, sprejetega 17. in 18. junija 2011. CDL-
AD(2011)016.

2 Glej odstavek 24 mnenja Beneške komisije o novi madžarski ustavi, sprejetega 17. in 18. junija 2011. CDL-
AD(2011)016.

3 Glej odstavek 19 Mnenja št. 663/2012 o zakonu CLXII iz leta 2011 o pravnem statusu in plačilu sodnikov na 
Madžarskem in zakonu CLXI iz leta 2011 o organizaciji in upravljanju sodišč na Madžarskem, ki ga je sprejela 
Beneška komisija med 16. in 17. marcem 2012. CDL-AD(2012)001.

4 Zakon št. CCIII iz leta 2011 o volitvah poslancev madžarskega parlamenta.

5 Vprašanje svobode medijev je obravnavano v delovnem dokumentu št. 3.
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kršitev drugih temeljnih pravic.

V zvezi s tem je Beneška komisija opozorila, da je dovolj velik razpon pristojnosti bistven za 
zagotovitev, da sodišče nadzira ustavnost najpomembnejših družbenih načel in ureditev, 
vključno z vsemi ustavno zagotovljenimi temeljnimi pravicami. Zato je omejevanje 
pristojnosti sodišča na tak način, da bi presojalo samo določene državne zakone zgolj glede na 
omejen del ustave v nasprotju z očitnim ciljem ustavodajnega obdobja v madžarskem 
parlamentu, tj. izboljšati zaščito temeljnih pravic na Madžarskem1.

 Poleg tega v skladu s členom 272 prehodnih določb ta omejitev ostaja v veljavi za zakone, ki 
so bili sprejeti v času, ko je razmerje med javnim dolgom in bruto domačim proizvodom 
presegalo 50 %. V zvezi s tem je Beneška komisija kritizirala dejstvo, da ustava ob tem, ko 
določa posebna merila za upravljanje z državnim proračunom in stroge omejitve javnega 
dolga, namesto da bi dala ustavnemu sodišču popoln nadzor nad ustavnostjo proračunske in 
davčne zakonodaje, dodeljuje posebno pristojnost posredovanja na tem področju novemu 
proračunskemu svetu. V skladu s pravico veta proračunskega sveta je omenjena omejitev 
pristojnosti ustavnega sodišča glede proračuna, davkov in druge finančne zakonodaje 
pogojena s tem, da javni dolg presega mejo 50 % BDP3. 

Neodvisnost ustavnega sodišča in njegovih članov bi morala biti jasno določena v ustavi4 in 
obravnavati bi bilo treba, ali splošne določbe nove ustave o pravni državi in delitvi oblasti 
(člena B in C) predstavljajo zadostno ustavno jamstvo za neodvisnost ustavnega sodišča ali 
ne5. 

5.2. Omejitev parlamentarnih pristojnosti

Na področje proračunskih zadev je bila uvedena tudi omejitev parlamentarne oblasti, saj se 
zdi, da ima novoustanovljeni neparlamentarni proračunski svet v številnih primerih pravico 
veta na državni proračun.6 Sprejemanje proračuna je običajno glavna pristojnost in izključni 
                                               
1 Glej odstavek 99 mnenja Beneške komisije o novi madžarski ustavi, sprejetega 17. in 18. junija 2011. CDL-
AD(2011)016

2 Določbo je razveljavilo madžarsko ustavno sodišče 28. decembra 2012 (Odločitev št. 45/2012).

3 Glej odstavek 98 mnenja Beneške komisije o novi madžarski ustavi, sprejetega 17. in 18. junija 2011. CDL-
AD(2011)016.

4 Člen 24(1) nove madžarske ustave določa, da je ustavno sodišče […] najvišji organ varstva temeljnega zakona, 
ne da bi omenil neodvisnost ustavnega sodišča. Nato našteva seznam pristojnosti in v zadnjem odstavku na 
temeljni zakon prelaga podrobna pravila pristojnosti, organizacije in delovanja ustavnega sodišča.

5 Madžarska vlada je v pripombah na osnutek mnenja Beneške komisije o zakonu št. CLI iz leta 2011 o 
madžarskem ustavnem sodišču komentirala, da je neodvisnost ustavnega sodišča kot organa načelo, ki v novi 
ustavi ni izrecno zapisano, vendar izhaja in splošnih načel temeljnega zakonskega akta, zlasti iz načela pravne 
države in delitve oblasti [nova madžarska ustava, člen B, odstavek (1) in člen C odstavek (1)]. CDL(2012)045.

6 Člen 44(3) madžarske ustave navaja, da se zaradi zagotovitve spoštovanja določb odstavkov 4 in 5 člena 36 
lahko zakon o državnem proračunu sprejme samo po pridobitvi predhodnega soglasja proračunskega sveta. Člen 
36(4)–(5) pa pravi, da (4) Parlament ne sme sprejeti zakona o državnem proračunu, z uresničitvijo katerega bi 
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privilegij parlamenta ter omogoča izvajanje političnega programa. Kot je opomnila Beneška 
komisija, lahko v primeru, da je odločitev odvisna od drugega organa z omejeno 
demokratično legitimnostjo, to negativno vpliva na demokratično legitimnost odločanja o 
proračunu.1.

Poleg tega velja omeniti kritiko Beneške komisije, v skladu s katero je izjemno kratek časovni 
okvir za vzpostavitev novega ustavnega okvira omejil možnost dejanske razprave z 
opozicijskimi silami v parlamentu2. Ta praksa lahko ogrozi pravilno delovanje sistema 
predstavniške demokracije, ki temelji na spoštovanju pravic opozicije.

5.3. Neodvisnost sodstva: preostale pomanjkljivosti

Sodstvo je bilo predmet splošne reforme, zastavljene v dveh temeljnih zakonih3, katerih prva 
različica je očitno ogrožala neodvisnost sodstva4. Neodvisnost pomeni, da ni zunanjih 
pritiskov na sodstvo niti vmešavanja drugih vej oblasti, zlasti izvršilne veje. Ta zahteva je 
sestavni del temeljnega demokratičnega načela delitve oblasti.

Madžarski parlament je zgoraj omenjena temeljna zakona spremenil 2. julija 20125. 
Spremembe zakonov upoštevajo večino priporočil Beneške komisije, zlasti z zmanjšanjem 
pristojnosti predsednika nacionalnega sodnega urada in prenosom nekaterih njegovih 
pooblastil na nacionalni sodni svet ter s povečanjem odgovornosti predsednika nacionalnega 
sodnega urada.

Toda poglavitna vprašanja v zvezi z neodvisnostjo sodstva ostajajo nerešena. 

Prvič, ključni zaščitni ukrepi za neodvisnost sodnikov, kot so neodstranljivost s funkcije, 
zagotovljen mandat, struktura in sestava upravljavskih teles, niso urejeni v ustavi in so –
                                                                                                                                                  
državni dolg presegel polovico bruto domačega proizvoda. (5) Vse dokler državni dolg presega polovico bruto 
domačega proizvoda, lahko parlament sprejme samo takšen zakon o državnem proračunu, ki vsebuje zmanjšanje 
državnega dolga v razmerju do bruto domačega proizvoda.

1 Glej odstavek 129 mnenja Beneške komisije o novi madžarski ustavi, sprejetega 17. in 18. junija 2011, CDL-
AD(2011)016.

2 Glej odstavek 144 mnenja Beneške komisije o novi madžarski ustavi, sprejetega 17. in 18. junija 2011. CDL-
AD(2011)016.

3 Zakon CLXI iz leta 2011 o organizaciji in upravljanju sodišč na Madžarskem in zakon CLXII iz leta 2011 o 
pravnem statusu in plačilu sodnikov na Madžarskem.

4 Glej Delovni dokument št. 1 o razmerah na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (v 
skladu z resolucijo EP z dne 16. februarja 2012) – neodvisnost sodstva.

5 Beneška komisija je v svojem mnenju o temeljnih zakonih s področja sodstva, spremenjenih po sprejemu 
mnenja CDL-AD(2012)001 o Madžarski, zaključila, da spremembe zakonov z dne 2. julija 2012 rešujejo večino 
pripomb iz Mnenja Beneške komisije št. CDL-AD(2012)001 o zakonu št. CLXI iz leta 2011 o organizaciji in 
upravljanju sodišč in zakonu št. CLXII iz leta 2011 o pravnem statusu in plačilu sodnikov na Madžarskem, ki ga 
je sprejela med 16. in 17. marcem 2012 (odstavek 83 CDL-AD(2012)020).
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skupaj s podrobnimi pravili o organizaciji in upravljanju sodstva – urejeni v temeljnih 
zakonih. Kar zadeva raven urejanja, je Beneška komisija ugotovila, da so ustavna jamstva, 
načela in strukture v zvezi s sodstvom preslabo razviti1.

Drugič, kar zadeva urejanje prenosa primerov, so prejšnja pravila omogočala predsedniku 
nacionalnega sodnega sveta, da je posamezno zadevo dodelil drugemu sodišču namesto 
sodišča, ki je zadevo obravnavalo, da bi zagotovil presojanje zadev v razumnem roku. Pred 
kratkim sprejete spremembe omejujejo to pooblastilo, tako da mora predsednik nacionalnega 
sodnega urada zdaj upoštevati načela, ki jih za prenos primerov določi nacionalni sodni svet, 
in mora vsako odločitev utemeljiti. Vendar spremembe zakonov ne določajo meril za izbor 
primerov, ki naj se dodelijo drugemu sodišču, niti nacionalnemu sodnemu svetu ne 
podeljujejo pooblastila za sprejem meril za izbiro2, kakršna zahtevata pravici do pravičnega 
sojenja in zakonitega sodnika3. 

Tretjič, odločitev Sodišča Evropske unije z dne 6. novembra 20124, ki razsoja, da znižanje 
upokojitvene starosti madžarskih sodnikov s 70 na 62 let predstavlja neupravičeno 
diskriminacijo na podlagi starosti, je treba pravočasno in pravilno izvršiti. 

V tem pogledu velja opozoriti, da je izvršitev sodbe madžarskega ustavnega sodišča 
št. 33/2012, ki je razveljavilo to določbo, povzročila pravno negotovost. Beneška komisija je 
poročala, da je predsednica nacionalnega sodnega urada pozvala zadevne sodnike, naj se 
pritožijo na delovna sodišča, da bi ta razveljavila njihovo razrešitev. Več sodnikov je tožbe na 
delovnih sodiščih dobilo, toda na te razsodbe se je pritožila predsednica nacionalnega sodnega 
urada, ker se ni strinjala z njihovo obrazložitvijo. In kar je najpomembnejše, niti dokončne 
sodbe delovnih sodišč niso imele za posledico ponovnega imenovanja zadevnih sodnikov na 
njihov prejšnji položaj, temveč naj bi šli skozi nov postopek imenovanja in bi bili lahko 
razporejeni na druga sodišča kot tista, na katerih so delali pred razrešitvijo.5

                                               
1 Glej odstavek 82 mnenja o temeljnih zakonih s področja sodstva, spremenjenih po sprejemu mnenja CDL-
AD(2012)001 o Madžarski, ki ga je Beneška komisija sprejela med 12. in 13. oktobrom 2012: CDL-
AD(2012)020.

2 V tem pogledu komentar Madžarske na osnutek mnenja Beneške komisije o spremenjenih temeljnih zakonih o 
sodstvu (CDL(2012)072) pravi, da nacionalni sodni svet ni dobil pooblastila, naj poleg načel za imenovanje 
sodišča, ki bo obravnavalo zadevo, opredeli tudi načela za izbor primerov za prenos, ker lahko samo predsednik 
sodišča, ki je sprožilo imenovanje, presodi, ali naj se to sproži za primer za prenos, ob upoštevanju posebnih 
značilnosti primera ter obremenitve in zmogljivosti osebja posameznega sodišča.

3 Pravici do pravičnega sojenja in zakonitega sodnika sta zapisani v členu 47(2) Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, v skladu s katero „ima vsakdo pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem 
roku odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče […]“. Na evropski ravni sta 
pravici do pravičnega sojenja in zakonitega sodnika zagotovljeni s členom 6 Evropske konvencije o človekovih 
pravicah. Beneška komisija v Mnenju št. 683/2012 o temeljnih zakonih o sodstvu, spremenjenih po sprejetju 
mnenja CDL-AD(2012)001 o Madžarski, zaključuje da Beneška komisija odločno zavrača sistem prenosa zadev, 
ker ni v skladu z načelom zakonitega sodnika, ki je bistven del pravne države) (odstavek 74, CDL-
AD(2012)020).

4 Zadeva C-286/12, Komisija proti Madžarski.

5 Glej odstavek 76 Mnenja Beneške komisije št. 683/2012.
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Pravni spor vključuje tudi Sodišče v Strasbourgu, saj sta dve skupini madžarskih sodnikov 
dne 20. junija 2012 nanj vložili pritožbi z namenom presoje o tem, ali znižanje upokojitvene 
starosti sodnikov v madžarski zakonodaji krši Evropsko konvencijo o človekovih pravicah1. 

Z namenom izpolnitve odločitev Madžarskega ustavnega sodišča (št. 33/2012) in Sodišča 
Evropske unije (zadeva C-286/12) je madžarska vlada 21. decembra 2012 predložila osnutek 
zakona št. T/9598 o zakonodajnih spremembah glede zgornje starostne meje, ki velja v 
določenih sodnih pravnih odnosih2.

Madžarski parlament o osnutku še ni razpravljal.

Kar zadeva upokojitveno starost sodnikov, osnutek zakona postavlja zgornjo starostno mejo 
in mejo za starostno upokojitev na 65 let, kar bo začelo veljati po koncu desetletnega 
prehodnega obdobja. Natančneje, osnutek zakona vpeljuje postopno nižanje zgornje starostne 
meje do 31. decembra 2022, ko bosta starost za pridobitev splošne starostne pokojnine in 
zgornja starostna meja upokojevanja izenačeni na 65 let.

Glede ponovnega imenovanja nezakonito razrešenih sodnikov osnutek zakona predvideva 
naslednjo rešitev, da bi zadostili odločitvi ustavnega sodišča št. 33/2012: razrešeni sodnik bo 
moral podati izjavo za ponovno imenovanje predsedniku nacionalnega sodnega urada, ta pa 
bo zagotovil, da bo sodnik dobil izplačane zaostale plače in druge prejemke. Potem bo sodnik 
še naprej zaposlen v „službenih prostorih“, kjer je delal pred razrešitvijo.

To besedilo ne določa, ali bo sodnik ponovno imenovan na isti položaj (z enakimi dolžnostmi 
in odgovornostmi), kot ga je imel pred razrešitvijo.

Predlog zakona izrecno izključuje možnost, da bi bil sodnik ponovno imenovan na položaj v 
vodstvu sodišča. Vendar nedavni predlog spremembe osnutka zakona št. T/9598 o 
zakonodajnih spremembah zgornje starostne meje, ki velja v določenih sodnih pravnih 
odnosih3, črta pravne določbe, ki preprečujejo ponovno imenovanje na sodniške in tožilske 
funkcije.

Če sodnik ne zahteva ponovnega imenovanja, bo moral predsednik nacionalnega sodnega 
urada odrediti plačilo pavšalne odškodnine, ki ustreza 12 sodniškim mesečnim plačam.

5.4. Odpoklic visokih uradnikov s položaja pred iztekom mandata

Še eno vprašanje v zvezi s sistemom medsebojnega nadzora je odpoklic in zamenjava vodij 
določenih institucij, preden se jim mandat uradno izteče. 

Ker se je vrhovno sodišče preoblikovalo v kurijo, je bil s 1. januarjem 2012 odpoklican tudi 
                                               
1 45434/12 J.B. in 110 drugih, 45438/12 Almásy in 45 drugih.

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

3 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598
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predsednik vrhovnega sodišča, čeprav ga je parlament leta 2009 izvolil za šest let1. Jamstvo 
stalnosti zaposlitve je ključen element neodvisnosti sodstva.

Novi zakon o svobodi obveščanja2, sprejet julija 2011, je odpravil institut komisarja za 
varstvo podatkov in svobodo obveščanja in ga nadomestil z novo ustanovljeno nacionalno 
agencijo za varstvo podatkov. Nekdanji komisar, ki je zasedal to mesto od septembra 2008, je 
bil takrat odpoklican s položaja s 1. januarjem 2012 (dve leti in pol pred iztekom svojega 
rednega šestletnega mandata).

Neodvisnost nadzornikov za varstvo podatkov urejata člen 16 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in člen 8 Listine o temeljnih pravicah. Komisija je proti Madžarski uvedla postopek za 
ugotavljanje kršitev3 z utemeljitvijo, da mora mandat trajati razumno dolgo in da je treba 
trajanje mandata, ko ga država članica enkrat določi, nujno tudi spoštovati. V vzrokih za 
pritožbo se je Komisija sklicevala na Direktivo 95/46/ES, ki določa, da mora biti za 
spremljanje uporabe nacionalnih določb, s katerimi se ta direktiva prenaša na nacionalno 
raven, odgovoren eden ali več javnih organov države članice, ki mora pri izvajanju zaupanih 
mu nalog delovati povsem neodvisno. Komisija je zapisala naslednje: „predčasna ukinitev 
organa pristojnega za nadzor nad varstvom podatkov krši neodvisnost tega organa, ki jo 
zahteva direktiva“4. 

6. Volilna reforma 

Demokracija v državah članicah EU in s tem v EU zahteva, da nacionalni volilni zakoni 
ustrezajo določenemu nizu temeljnih standardov. Večina teh standardov izhaja iz ustavnih 
načel, ki veljajo za volilno zakonodajo, zlasti iz člena 21 Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah iz leta 1948 in člena 3 Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah. Vse države članice EU, vključno z Madžarsko, so zavezane h kodeksu ravnanja v 
volilnih zadevah, ki ga je določil Svet Evrope5. 

Obširna institucionalna in ustavna reforma na Madžarskem vključuje tudi novo volilno 
zakonodajo, natančneje zakon št. CCIII iz leta 2011 o volitvah poslancev madžarskega 
parlamenta6, in novi zakon o volilnem postopku.
                                               
1 Člen 11(2) prehodnih določb k novi madžarski ustavi določa, da mandati predsednika vrhovnega sodišča ter 
predsednika in članov nacionalnega sodnega sveta prenehajo, ko stopi v veljavo nova ustava.

2 Zakon št. CXII iz leta 2011 o informacijskem samoodločanju in svobodi obveščanja.

3 Evropska komisija proti Madžarski, zadeva C-288/12. Komisija je pozvala Sodišče Evropske unije, naj razglasi, 
da Madžarska s tem, ko je predčasno odpoklicala nadzornika za varstvo podatkov, ni izpolnila svojih obveznosti 
iz Direktive 95/46/ES o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov.

4 Evropska komisija proti Madžarski, zadeva C-288/12, Uradni list Evropske unije z dne 28. julija 2012, C 
227/15.

5 Zbirka veljavnih standardov je zapisana v kodeksu dobre prakse v volilnih zadevah, ki ga je leta 2002 
zasnovala Evropska komisija za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija). CDL(2002)023rev.

6 Uraden prevod je zagotovila Beneška komisija. Glej CDL-REF(2012)003.



PE502.280v01-00 12/16 DT\923929SL.doc

SL

Z zakonom št. CCIII iz leta 2011 o volitvah poslancev v madžarski parlament – sprejetim dne 
23. decembra 2011 in v veljavi od 1. januarja 20121 – so bile uvedene naslednje spremembe: 
– znatno zmanjšanje števila sedežev v parlamentu (s 386 na 199); – spremenjena formula za 
razdelitev sedežev (mešan proporcionalno–večinski volilni sistem s povečano težo večinskega 
deleža); – uvedba enega samega kroga volitev namesto sistema dveh krogov, ki se je prej 
uporabljal za razdeljevanje sedežev v večinskem delu volilnega sistema; – zmanjšanje števila 
volilnih enot in vključitev priloge, ki natančno določa posamezne volilne okraje; – razširitev 
volilne pravice na madžarske državljane, ki živijo v tujini, vendar samo za proporcionalni del 
volitev; – posebna pravila za zastopanost narodnih manjšin v parlamentu.

Osnutek zakona o volilnem postopku so dne 18. septembra 2012 oddali člani strank Fidesz in 
KDNP kot predlog posameznih poslancev2. Sedanji samodejni vpis vseh državljanov s 
prebivališčem na Madžarskem v volilni imenik naj bi zamenjali s sistemom prostovoljne 
registracije kot pogoja za uresničevanje volilne pravice posameznika. 

Istega dne kot osnutek zakona o volilnem postopku je bil parlamentu predstavljen tudi 
predlog spremembe prehodnih določb nove madžarske ustave – te so po prvi ustavni 
spremembi postale sestavni del ustave – prav tako na predlog posameznega poslanca3. 
Parlament je spremembe sprejel 29. oktobra 2012 in objavljene so bile 9. novembra. Z drugo 
spremembo ustave je bila vanjo zapisana zahteva po registriranju volivcev4. 

Osnutek zakona o volilnem postopku je predsednik parlamenta podpisal 1. decembra 2012. 
Velja tako za nacionalne volitve (parlamentarne, lokalne in narodnih manjšin) kot volitve v 
Evropski parlament.

Zakon še ni bil razglašen, saj ga je predsednik republike 6. decembra 2012 poslal ustavnemu 
sodišču v ustavno presojo na podlagi člena 6(4) nove madžarske ustave5. 

Predsednik republike Madžarske je v svoji peticiji zaprosil sodišče, naj več določb zakona o 
volilnem postopku, ki urejajo načine registriranja volivcev in politično oglaševanje med 
                                               
1 Glej skupno mnenje Beneške komisije in OVCE/ODIHR. CDL-AD(2012)012

2 T/8405.

3 T/8404.

4 Členu 23 prehodnih določb ustave so bili dodani odstavki (3)–(5), ki pravijo: (3) Da se omogoči uveljavitev 
pravic iz člena XXIII ustave, bodo vsi volivci iz odstavkov (1)–(3) in (7) člena XXIII ustave na lastno zahtevo 
vpisani v register; volilna pravica se lahko izvaja po vpisu v register. Vpis lahko zahtevajo a) volivci z 
bivališčem na Madžarskem: osebno ali po elektronski poti na način, ki omogoča identifikacijo prosilca, b) 
volivci, ki niso rezidenti Madžarske: s pisno vlogo ali po elektronski poti na način, ki omogoča identifikacijo 
prosilca. (4) Vpis v register je mogoče zahtevati do 15. dne pred volitvami ali referendumom. (5) Register se v 
skladu z odstavkoma (3) in (4) vzpostavi vsakokrat znova pred splošnimi volitvami poslancev v parlament, razen 
za volitve, ki so posledica razpustitve ali samorazpustitve parlamenta.

5 Če predsednik republike sodi, da je zakon ali katera od njegovih določb v nasprotju z ustavo, [...] posreduje 
zakon zaradi presoje njegove skladnosti z ustavo ustavnemu sodišču.
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kampanjo (členi 88, 92, 151, 152(5), 154(1), 353(4)), razglasi za neustavne. Predsednikov 
predlog temelji na členih B (demokracija in pravna država), I (prvi člen v poglavju Svoboda 
in odgovornost), IX (svoboda izražanja in svoboda tiska), XV (enakopravnost in pravica do 
nediskriminacije), XXIII (volilna pravica) ustave, členu 23(3) prehodnih določb k ustavi in se 
sklicuje tudi na člen 3 prvega dodatnega protokola k EKČP1 ter sodno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice.

Natančneje, sporne določbe so naslednje:

– Člen 88(1)-(2) določa dva različna načina registracije za volivce s stalnim prebivališčem na 
Madžarskem in za volivce s stalnim prebivališčem v tujini. Volivci, ki stalno prebivajo na 
Madžarskem, se lahko registrirajo osebno ali prek „državljanskega portala“, tj. z 
elektronskimi sredstvi, ki omogočajo identifikacijo prosilca. Zahteva mora biti naslovljena na 
pristojni lokalni organ na območju, kjer ima volivec stalno prebivališče. Volivci, ki nimajo 
stalnega prebivališča na Madžarskem, se lahko registrirajo s pisno vlogo ali prek 
„državljanskega portala“. V skladu s predlogom predsednika je obveznost vlaganja zahteve 
pri pristojnem lokalnem organu strožji pogoj kot tisti, ki je predviden v prehodnih določbah, 
in bi lahko kršil načelo sorazmernosti.
– Člen 92 določa, da volivci, ki prebivajo na Madžarskem, vendar nimajo stalnega naslova, 
sodijo pod določbe o volivcih s stalnim bivališčem v tujini. V skladu s predlogom 
predsednika je ta določba diskriminatorna.
– Člena 151 in 152(5) sta povezana z volilno kampanjo. Politično oglaševanje med kampanjo 
je dovoljeno samo pri javnih ponudnikih medijskih storitev in samo do 48 ur pred volitvami. 
Kinematografom prikazovanje političnih oglasov ni dovoljeno. V skladu s predlogom je to 
pravilo v nasprotju s svobodo izražanja in tiska. 
– Člen 154(1) prepoveduje objavo rezultatov javnomnenjskih raziskav povezanih z volitvami 
v zadnjih šestih dneh kampanje. V skladu s predlogom je ta določba v nasprotju s svobodo 
izražanja in tiska.
– Člen 353(4) vsebuje tehnično določbo o uporabi novega postopka, za katero se zdi, da je v 
nasprotju s členom 23 prehodnih določb.

Po peticiji predsednika republike Madžarske je ustavno sodišče dne 4. januarja 2013 
dokončalo presojo ustavnosti (odločitev št. 1/2013)2. 

Kar zadeva zahtevo po registraciji, je sodišče razglasilo, da v primeru državljanov s stalnim 
bivališčem na Madžarskem obvezna registracija brez kakršnega koli razloga omejuje volilno 
pravico, kar je v nasprotju z ustavo. V nasprotju s tem je sodišče priznalo, da je registracija v 
nekaterih primerih upravičena, saj olajšuje izvajanje volilne pravice določenih skupin 
volivcev. Te skupine vključujejo madžarske volivce brez stalnega bivališča na Madžarskem; 

                                               
1 Člen 3 prvega dodatnega protokola k EKČP : „Visoke pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo izvedle v 
razumnih časovnih presledkih svobodne in tajne volitve, ki bodo zagotovile svobodno izražanje mnenja ljudstva 
pri izbiri zakonodajnih teles.“

2 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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tiste predstavnike na Madžarskem živečih narodnih manjšin, ki želijo voliti kandidate z liste 
narodnih manjšin; in osebe, ki za udeležbo na volitvah potrebujejo pomoč. Sodišče je poleg 
tega dodalo, da bi možnost registracije tistih volivcev, ki jim volilne pravice brez predhodne 
registracije ni mogoče zagotoviti, izključno v kraju njihovega stalnega bivališča in ne v kraju 
običajnega prebivališča predstavljala nesorazmerno omejitev volilne pravice.

Ustavno sodišče je ugotovilo tudi, da je izključitev možnosti osebne registracije volivcev, ki 
živijo na Madžarskem brez stalnega naslova diskriminatorna.

Kar zadeva pravila o volilni kampanji, je sodišče ugotovilo, da določbe, ki dovoljujejo 
objavljanje političnih oglasov v času volilne kampanje zgolj v javnih medijih, in pravila, ki 
prepovedujejo objavljanje javnomnenjskih raziskav v zadnjih šestih dneh pred volitvami, 
nesorazmerno omejujejo svobodo izražanja in svobodo tiska ter so zato v nasprotju z ustavo.

Zato je sodišče razsodilo, da so naslednje določbe zakona o volilnem postopku, sprejetega dne 
26. novembra 2012, neustavne: §§ 82(2), 88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4). 

7. Nedavni predlog četrte ustavne spremembe

Dne 8. februarja 2013 je koalicija FIDESZ/KDNP vložila predlog za četrto spremembo ustave 
v obliki poslanskega predloga1, ki so ga podpisali skoraj vsi člani koalicije.
Predlog četrte ustavne spremembe v besedilo ustave vključuje vse prehodne določbe – z 
izjemo določbe o registraciji volivcev – ki jih je ustavno sodišče republike Madžarske 
razveljavilo dne 28. decembra 2012 iz postopkovnih razlogov (odločitev št. 45/2012). Te 
določbe na primer vključujejo: določbe o nekdanji komunistični partiji, vključno z neuporabo 
zastaralnih rokov za hude zločine, zagrešene med komunistično diktaturo (člen 3 predloga, ki 
dodaja nov člen U k razdelku Temeljna načela ustave – prej preambula in členi 1–4 prehodnih 
določb); pristojnost parlamenta, da sestavi seznam uradno priznanih cerkva (člen 4 predloga –
prej člen 21(1) prehodnih določb); pristojnost parlamenta, da določi podrobna pravila o 
pravicah nacionalnih manjšin, živečih na Madžarskem, in zahtevah za priznanje statusa 
nacionalne manjšine (člen 9 predloga – prej člen 21(2) prehodnih določb); pristojnost 
predsednika nacionalnega sodnega urada, da za razsojanje zadev določi drugo sodišče, ki ni 
pristojno splošno sodišče (člen 14 predloga – prej člen 11(3)–(4) prehodnih določb); 
podaljšanje omejitve sodnega nadzora nad proračunskimi in davčnimi zakoni za nedoločen 
čas (člen 17(1) predloga) itd.
Poleg tega predlog četrte ustavne spremembe vsebuje vsaj dve določbi o ustavnem sodišču, ki 
vzbujata zaskrbljenost: 
V skladu s prvo določbo lahko ustavno sodišče presoja ustavo in njene morebitne spremembe 
zgolj glede skladnosti s postopkovnimi zahtevami, ki so določene v ustavi v zvezi s 
sprejemanjem in razglasitvijo le-te (člen 12(4) predloga). Tako sodišče v prihodnosti ne bo 
moglo presojati vsebine nobene ustavne spremembe in bo ustava torej odprta za vsakršne 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598
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spremembe ne glede na njihovo vsebino1. Z namenom dopolnitve te določbe daje člen 11 
predloga predsedniku republike pravico, da sprejeto ustavo in vse njene spremembe pošlje 
ustavnemu sodišču v presojo skladnosti (zgolj) s postopkovnimi zahtevami, ki jih določa 
ustava v zvezi s sprejemanjem le-teh.
Poleg tega predlog za tako presojo določa kratek časovni rok, natančneje največ 30 dni 
(člen 12(5) predloga). 
V skladu z drugo določbo se sodb ustavnega sodišča in z njimi povezanih obrazložitev, ki so 
bile sprejete pred začetkom veljavnosti nove ustave, ne sme upoštevati za namene tolmačenja 
nove ustave (člen 19 predloga). Z drugimi besedami, pri tolmačenju nove madžarske ustave 
ne bo mogoče upoštevati 20 let sodne prakse ustavnega sodišča. Osnutek ne opredeljuje 
predmeta te prepovedi; zato jo bo mogoče uporabljati ne le za ustavno, temveč tudi za redna 
sodišča. (Več ustavnih načel madžarske zakonodaje temelji samo na sodni praksi ustavnega 
sodišča. Tako na primer poleg obveznosti po mednarodnem pravu domačo pravno podlago za 
neobstoj smrtne kazni predstavlja odločitev ustavnega sodišča št. 23/1990.) 
Predlog dodatno omejuje pristojnost ustavnega sodišča: – nalaga kratek časovni rok 
(nemudoma in v največ 30 dneh) za presojo skladnosti katerega koli pravnega predpisa, ki se 
uporablja v določeni zadevi, z ustavo na zahtevo sodnika (člen 12(1) predloga).

Poleg tega lahko nekatere določbe predloga za četrto ustavno spremembo omejijo številne 
temeljne pravice kljub dejstvu, da je ustavno sodišče takšne omejitve prej razglasilo za 
neustavne:
– svoboda govora se ne sme uveljavljati z namenom kršenja dostojanstva madžarskega naroda 
(in drugih skupnosti, kot so etnične, rasne ali verske manjšine) (to je bilo že razglašeno za 
neustavno z odločitvama 30/19922 in 18/20043) (člen 5(2) predloga);

– študente, katerih študij na madžarskih univerzah subvencionira država, lahko zakon 
zavezuje k delu na Madžarskem za določeno obdobje po koncu študija (člen 7 predloga); 
predlog spremembe določa, da takšno omejitev ureja samo madžarska zakonodaja (že 
razglašeno za neustavno (iz formalnih razlogov) z odločitvijo 32/20124);

– s parlamentarnim aktom ali lokalnim odlokom je mogoče stalno prebivanje na javnih 
površinah razglasiti za nezakonito (že razglašeno za neustavno z odločitvijo 38/20125).

In nazadnje predlog četrte spremembe predlaga, da se v ustavo vključi še nekaj drugih določb, 
kot so:

– obstoj „parlamentarne garde“ pod vodstvom predsednika parlamenta,
– pravila finančnega poslovodenja javnih visokošolskih institucij določa vlada, ki tudi nadzira 

                                               
1 Doslej je bila ustaljena sodna praksa dejansko takšna, da je sodišče presojalo ustavne spremembe samo na 
postopkovni podlagi, vendar je takšna praksa temeljila na samoomejevanju sodišča in ne na ustavni prepovedi.

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

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

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

5 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
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njihovo finančno poslovodenje.

O predlogu četrte ustavne spremembe trenutno razpravlja madžarski parlament.


