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"Az alkotmány jövője" egy olyan projekt szerves része, amely a 

jogszociológia és az alkotmányjog területén került megszilárdításra. A 

témában megjelent egyéb kiadványok, különösen az "Atualidade da 

Constituição" (Porto Alegre, Editora FI, 2020) mellett az itt konszolidált 

kutatás az Unisinos jogi posztgraduális programjának, a felsőoktatási 

személyzet fejlesztésének koordinációjának (CAPES) és a Nemzeti 

Tudományos és Technológiai Fejlesztési Tanácsnak (CNPq) a támogatását 

élvezi. 

Abból a feltételezésből kiindulva, hogy e különböző jogágak közötti 

átfedés alapvető fontosságú a globalizált társadalom jogi és alkotmányos 

jelenségének megértéséhez, olyan perspektívát fogadunk el, amely egyesíti 

az alkotmányelméletet és a jogszociológiát, hogy megfigyeljük és 

megoldásokat javasoljunk a globális alkotmányos problémákra: a szociális 

alkotmányosságot. 

Ezzel a céllal a jelen könyv (01. rész) a hagyományos 

alkotmányelmélet és az alkotmányosság megfigyelésére irányuló jelenlegi 

szociológiai javaslatok közötti ellentétek általános jellemzésével kezdődik, 

kiemelve Luhmann és Teubner javaslatait. 

A jogszociológia lesz a sorozat tárgya (02. rész), amely esetről esetre 

felsorol és tanulmányoz számos olyan alkotmányjogi konfliktust, amelyet a 

hagyományos elmélet nem tudott megfigyelni.
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A két rész bemutatásán keresztül fenntartják a szociális 

alkotmányosság szükségszerű létét, amely egyesíti a két nézőpontot, és 

mindenekelőtt olyan alkotmányos problémák megfigyelése felé fordul, 

amelyek túllépnek mind a hagyományos alkotmányjogi elméletben létező 

nemzetállami határokon, mind a luhmanni alkotmány hagyományos 

rendszerszemléletének korlátain, mint a jog és a politika társadalmi 

rendszereinek közvetítésén. 

Ebből a szempontból a szociális alkotmányosság olyan szociológiai-

jogi alkotmányelméletnek tekinthető, amely képes megfigyelni a 

világtársadalom alkotmányos problémáinak megnyilvánulását a nemzeti 

államok határain (globalizáció) és a jogi és politikai rendszerek hatókörén 

(fragmentáció) túli szférákban, és alternatívákat keres e szférák 

kommunikatív összekapcsolására egy közös ponthoz: az emberi jogokhoz, 

a társadalmi fenntarthatóság olyan környezetében, amely képes elkerülni 

a különböző racionalitások átfedését, és javaslatokat tesz e kapcsolat 

társadalmi megvalósítására a társadalmi rendszerek különböző 

szervezeteiben. 

Ebből a meghatározásból kiindulva, amelyet a könyv első részében 

fenntart, és a második részben alkalmaz, a mű a már említett szociális 

alkotmányosság alapelméletei és más, elismert jelentőségű 

társadalomelméletek közötti polikontextuális párbeszédek új lehetőségeit 

adja. 

A szociális alkotmányosságot, mint módszert feltételezve, a jelen 

könyv céljai: 1) a szociális alkotmányosság főbb fogalmi szempontjainak és 

ismeretelméleti alapjainak felsorolása; 2) a szociális alkotmányosság 

konkrét esetekre való alkalmazása, a szociális alkotmányosság hatásának 

bemutatása a globális jellegű problémák megfigyelésére és megoldására 

tett javaslatok bemutatása; és 3) utak megnyitása a szociális 

alkotmányosság és más társadalomelméletek közötti lehetséges elméleti 

párbeszédek számára;
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Ebből a célból az Unisinos jogi posztgraduális programjának 2021. évi 

"Társadalmi rendszerek és jog" című hagyományos szemináriumán, 

valamint a Jogelméleti Kutatócsoport (CNPq) rendezvényein folytatott 

intenzív viták és kutatások során a jelen munkát aláíró kutatókat a fent 

meghatározott célok teljesítésére hívták ki. 

A 01. RÉSZ-ben ebből a szempontból a "KONSTITÚCIÓ, 

AUTOPOIESIS ÉS STRUKTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS: A szociális 

alkotmányosság javaslatai és kihívásai Luhmannnál és Teubnernél" című 

cikkel kezdjük a munkát, bemutatva az olvasónak az Alkotmányról mint a 

jog és a politika rendszerei közötti strukturális összekapcsolódásról szóló 

luhmanni elképzeléseket, valamint az autopoiézist, amelyet Teubner az 

alkotmányos töredékek globalizációban való megfigyelésére használ. Így ez 

az elképzelés a Maturana és Varela elméleteiben rejlő gyökereitől az 

alapokig, amelyek az úgynevezett szociális alkotmányosság alapjait 

alkotják. 

A  címen. a következő,  a munka a Jayme

 Camargo da Silva "EPISTEMOLOGIA JURÍDICA E 

CONSTRUUTIVISMO AUTOPOIETIC: descentramento do sujeito lógico 

do conhecimento (?)" című írása kiemeli Niklas Luhmann elméletének 

kategóriáit, amit a szerző maga úgy nevezne, hogy "régi Európai 

gondolkodás", bizonyítva a episztemológiai különbségek, 

amelyek a szociális konstitucionalizmust a legalkalmasabb elméletnek 

tekintik a globalizált társadalomban felmerülő jogi alkotmányos problémák 

megfigyelésére. 

Hasonlóan a Laerte Radtke Karnopp "LAW, POLITIKA E

 SCOPE TÁRSADALMI HATÓKÖR PARCIAL A 

GLOBALIZÁLT VILÁG ÚJ ALKOTMÁNYI REND MEGALAPÍTÁSA" 

rávilágít arra a történelmi pillanatra, amikor lehetővé vált, hogy az 

Alkotmányt a politika és a jog rendszere közötti strukturális 

összekapcsolódásként szemléljük a modern társadalomban.
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Luhmann, valamint rávilágít arra a kontextusra, amelyben e viszony 

megfigyelése a szociális alkotmányosság révén a világtársadalom rendjére 

kerül. 

Ebben az evolúciós folyamatban a munka sorrendjében szerepel 

Leonardo Jensen Ribeiro "TÁRSADALOM, JOG ÉS 

RENDSZERELMÉLET: N i k l a s  Luhmann társadalomról és annak 

jogáról alkotott elképzelésének elemzése" című kutatása, amely felsorolja a 

Luhmann által "A társadalom jogaként" felfogott rendszer főbb pontjait, 

kiemelve a jog funkcióját egy nagyobb és mindenre kiterjedő rendszer, a 

társadalmi rendszer összefüggésében. 

David Denner de Lima Braga és Selmar José Maia "SOCIAL 

CONSTITUTIONALISM AND PRAGMATIC-SISTEMIC MATRIX: 

Observing the Position of the Constitution in a Complex Society" című 

munkája egy jól meghatározott megfigyelési ponttal keretbe foglalja az 

addig elvégzett kutatásokat egy közös episztemológiai keretben, amelyet 

pragmatikus-rendszeri mátrixnak nevezünk, nagyban segítve a szociális 

alkotmányosság keretében végzett kutatások módszertani 

meghatározását. 

A művet követően Tibério Bassi de Melo a Luhmann elméletében a 

rendszer és a környezet közötti releváns megkülönböztetést egészíti ki a 

vitához, és a környezetet mint a széttöredezett társadalom globális 

problémáinak példázásához nélkülözhetetlen elemet emeli ki "A 

KÖRNYEZET A JOG FRAGMENTÁCIÓ GLOBÁLIS KONTEXTJÁBAN" 

című cikkében. 

Mateus Di Palma Back viszont nyomon követi Luhmann és Teubner 

elméleteinek releváns hatásait, visszanyerve Max Weber szociológiájának 

és David Sciulli alkotmányossági koncepciójához való hozzájárulását. 

 a  oldalon. az ő munka "IN BERÇO A 

SZOCIÁLIS KONSTITÚTIONALIZMUS: David Sciulli és Max Weber 

uralomszociológiájának párbeszédének újragondolása".
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Átmenetet képezve Luhmann alkotmányelméleti elképzelései között, 

és teret nyitva Teubner alkotmányelméleti elképzelései előtt, Ariel 

Augusto Lira de Moura hozzájárulására támaszkodunk a 

"RENDSZERELMÉLET ÉS DIGITÁLIS KONSTITÚCIÓELMÉLET" című 

fejezetben, lezárva a Munka első részét, és elindítva egy olyan vitát, amely 

egyesíti a fent felsorolt észrevételeket a Kiadvány következő részével, 

elméleti elemeket nyújtva az alább javasolt alkalmazáshoz. 

A 2. részben a szociális alkotmányosság megértéséhez szükséges 

ismeretelméleti és fogalmi feltételezések szigorú elméleti felépítése után a 

szociális alkotmányosság alkalmazásának elemeit keressük a globális rend 

alkotmányos problémáinak megfigyelésében és megoldásainak 

kidolgozásában. 

E javaslatot kezdeményezve Gabriel Pedro Moreira Damasceno és 

Lara Santos Zangerolame Taroco az alapvető jogokat az alkotmányos 

töredékek korlátozásának és alkotmányosításának lehetséges központjává 

teszik. Így egy globalizált társadalomban, amelyben az államnak már nincs 

monopóliuma a jogtermelésre és szankcióinak alkalmazhatóságára, 

elengedhetetlen az alapjogok horizontális hatékonyságának fenntartása, 

amint arra "A GLOBÁLIS TÁRSADALOM ÉS AZ ALAPJOGOK 

HORIZONTÁLIS HATÉKONYSÁGA GUNTHER TEUBNER-ben" 

rámutatnak. 

A tézis gyakorlati alkalmazását és védelmét Larissa de Oliveira 

Elsner és Rafael Selicani Teixeira mutatja be. Egy transznacionális 

vállalat által elkövetett emberi jogi jogsértés releváns esetét, a "Chevron 

Texaco ügyet" felhasználva bemutatják az ügy transznacionális 

visszahatását, amely magában foglalja az okozott kár különböző 

országokba történő elterjedését, valamint a jogrendszer nehézségeit egy 

globális jellegű ügyre való reagálás során. Így a fejezet
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"Transznacionális vállalatok és a jogrendszer: A Chevron-ügy 

tanulmányozása Gunther Teubner elmélete alapján" című tanulmánya - a 

szociális alkotmányosság szempontjából példátlan módon - az ügy globális 

rendre gyakorolt hatásait, valamint az ügy külföldi ítéleteinek 

érvényesítésére irányuló kísérleteket dolgozza fel több országban, köztük 

magában Brazíliában is. 

Az internetes alapjogok, megerősítve a digitális alkotmány létezéséről 

szóló tézist, szembeállítják az előadás elején felsorolt két nézőpontot. 

Egyrészt létezik egy alkotmányjogi elmélet, amely a nemzeti államoknak 

mint a társadalmi döntéshozatal és konfliktusmegoldás központjának 

megfigyelésére összpontosít; másrészt a jogszociológia révén 

megfigyelhető a jogi kommunikáció és a társadalmi konfliktusokkal 

kapcsolatos döntéshozatali folyamatok elterjedése az állami szférán kívül. A 

könyvet követően Maurício Pedroso Flores ebben az összefüggésben 

bemutatja az "ICANN ÉS AZ AMAZON-ESET: a globális kormányzás 

bonyolult legitimitásáról" című fejezetet, és bemutatja, hogy az ICANN 

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) által az internet 

területén hozott döntések, amelyek egy transznacionális vállalat (Amazon) 

és egy ország (Brazília) vitáját érintik a vállalat "Amazon" neve és egy brazil 

földrajzi régió, "Amazónia" közötti kapcsolatról, a vita középpontjába 

helyezik mindazokat az állításokat, amelyek egy szociális alkotmányosság 

kialakításának alapjául szolgálnak. 

A gyakorlati megfigyelésre vonatkozó javaslatok a munka második 

részében Maria Cândida Simon Azevedo és Péricles Stehmann Nunes 

fejezetével következnek. "ÜTKÖZÉS E KAPCSOLAT A

 Transznacionális alkotmányok: a széttagoltság diagnózisa és 

empirikus hivatkozások", amely a transznacionális alkotmányokról szóló 

elméleti vita empirikus elemeit sorolja fel, és a művet úgy jellemzi, mint 

egy
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szociológiai referencia. Ezen a ponton a globalizáció jogi-alkotmányjogi 

problémáinak megállapítása mellett, amelyek az alkotmányos töredékek 

különböző racionalitásainak összeütközését (ütközéseit) foglalják 

magukban, az e racionalitások közötti lehetséges megoldások (kapcsolatok) 

kerülnek kiemelésre. Ezt Luhmann strukturális kapcsolódásoknak nevezte, 

és amit Teubner a rendszer/környezet fenntarthatósága alapján próbál 

megújítani, mint látni fogjuk. 

A jog és a politika hagyományos rendszereinek alkalmazkodását a globális 

rendben jobban elterjedt társadalmi rendszerek, például a gazdasági 

rendszer globalizált dinamikájához a gyakorlati rendben Arthur 

Henrique Klein és Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos fejezete 

mutatja be. Ebben az értelemben a "COMPLIANCE AND 

AUTHORREGULATION: an analysis under Gunther Teubner's 

Fragmentation Theory and its application in the fight against the money 

laundering crime" című könyvben bemutatásra kerül a globális 

kormányzás, amelyet az országok és szervezetek közötti információcsere 

jellemez a pénzmosás elleni küzdelem érdekében a Pénzügyi Akciócsoport 

által irányított pénzmosás elleni küzdelemben, amelynek Brazília az egyik 

erős szereplője ebben az összefüggésben. Figyelembe véve az állam, mint 

a politikai rendszer szervezete fejlődését, amely egy adott ország 

kontextusában kollektívan kötelező érvényű döntések meghozataláért 

felelős, Vinícius Filipin a "SZOCIÁLIS KONSTITÚCIÓSÁG ÉS 

KÖZIGAZGATÁS" című fejezetében felsorolja a szociális alkotmányosság 

lehetséges hozzájárulásait azokhoz a szükséges újításokhoz, amelyeket a 

k ö z i g a z g a t á s n a k  a  világtársadalom kontextusában figyelembe kell 

vennie: 

ha szereted a múltat, mindig jön az új?" 

Ezt követően Demetrio Beck Da Silva Giannakos, Mickhael Erik 

Alexander Bachmann és Priscila Anselmini bemutatják, hogy az új 

technológiák hogyan jelentenek innovációt a társadalom szempontjából.
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a kommunikáció által képviselt globális. Így a tudásalapú gazdaság és a 

mesterséges intelligencia területén felmerülő témákat végigjárva a 

világtársadalom konstitucionalizálására keresünk javaslatot Teubner 

elméletén keresztül az "ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS A VILÁGTÁRSADALOM 

KONSTITUALIZÁLÁSA: egy tanulmány Gunter Teubnertől" című 

fejezetben. 

E rész lezárásaként Carlos Arruda Flores "A KIFEJEZÉS 

SZABADSÁGA A DEMOKRATIKUS JOGÁLLAMBAN ÉS GUNTHER 

TEUBNER REFLEKTÍV TÉRKÉPZÉSÉBEN" című fejezete folytatja a 

"véleménynyilvánítás szabadsága" témáját, amelyet már feldolgozott más

 fejezetek, most a konfliktusok a  weboldal 

bevonásával. jogokat az interneten, és bemutatja a téma 

megközelítését, amelynek középpontjában a bírósági határozatok mint a 

jogrendszer központi szervezetei állnak, összekapcsolva ezt a megfigyelést 

Teubner elméleti referenciájával. 

A könyv 03. részében a transzdiszciplinaritás kerül a vita 

középpontjába. Ellara Valentini Wittckind és Rodrigo da Silva Vernes 

Pinto a Teubner által a 

"Direito, S i s t e m a e P o l i c o n t e x t u r a l i d a d e " -ban javasolt 

irányvonalhoz közeli megfigyelési nyitást javasolva, a következő cikket 

nyújtják be. "LEGÁLIS JOGI TÖREDÉKEK E

 NORMATÍV KOMPATIBILITÁS: az elismerés, a 

megkülönböztetésmentesség és a dekolonialitás újragondolása a globális 

jogban", kiemelve az alkotmányos széttagoltság kérdésének latin-amerikai 

szemléletének lehetőségeit. 

Ezt követően, hasonló módon, Luísa Giuliani Bernsts a "JOG ÉS 

TÁRSADALOMELMÉLET: Egy lehetséges párbeszéd Gunther Teubner és 

Nancy Fraser között" című fejezetet mutatja be, fenntartva a társadalom 

rendszerszemlélete, mint társadalomelmélet és Nancy Fraser nézőpontja 

közötti közeledés lehetőségeit, kiemelve a közös nézőpontokat és a 



lehetséges elméleti párbeszédeket.
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A különböző társadalomelméletek közötti közelítésre vonatkozó 

javaslatok a "PARADOXOK, DÖNTÉS ÉS INDETERMINÁCIÓ: Kísérlet 

Niklas Luhmann, Gunther Teubner és Giorgio Agamben közelítésére" című 

cikkel következnek, amelynek szerzői Leonel Severo Rocha és João Paulo 

Salles Pinto. 

A társadalmi problémák megfigyelésének és megoldásának latin-

amerikai kontextusa a könyv végén visszatér a vitába. Így Kolumbia, amely 

már volt Teubner polikontextuális megfigyelésének forgatókönyve Gabriel 

Garcia Marquez művéből (Egy előre bejelentett halál krónikája), Tainá 

Viana és Marcelo Beckhausen "EGY INDIGENES JOGI RENDSZER 

LEHETŐSÉGEI: alkotmányos helyzet és néhány megfigyelés Kolumbiáról" 

című fejezetével tér vissza a vita középpontjába, kiemelve a 

rendszerszociológia leíró és előíró lehetőségeit a latin-amerikai régióban. 

Külön köszönet Ellara Valentini, Larissa Elsner és João Paulo Salles Pinto 

kutatóknak, hogy lehetővé tették ezt a projektet! Mindenekelőtt reméljük, 

hogy az itt feltüntetett szövegek szolgálnak majd 

kritikus forrás a terület új kutatásaihoz! 
 
 

Jó olvasást! 
 
 

São Leopoldo, 2021. augusztus.
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Eredet: a szociális alkotmányosság alapjai 
Luhmannnál és Teubnernél





 
1 

 

Alkotmány, autopoiesis és strukturális összekapcsolódás: 
A szociális alkotmányosság javaslatai és kihívásai 

Luhmann és Teubner könyvében. 
 

Leonel Severo Rocha 1 

Bernardo Leandro Carvalho Costa 2 

 
 

1 Bevezetés 
 

Egy funkcionálisan differenciált globális rend forgatókönyvében, 

amelyet Luhmann3 a világtársadalomnak minősít, az alkotmányelmélet új 

olvasatára van szükség. 

A modern alkotmányosság hagyományos elméletének elégtelen 

szerepével szembesülve a világ kontextusában megjelenő új szereplők 

létezésének elismerése, valamint a döntéshozatali központoknak a 

nemzetállamok szűk köréből való kiszorulása szempontjából, rendkívül 

fontos az alkotmányszociológia tanulmányozásának szentelt szerzők 

munkája,  a m e l y  a  rendszerszociológia és az alkotmányelmélet 

metszéspontjának egyik ága. 

Ebben az átmenetben figyelmet kell fordítani a jogelmélet különböző 

mátrixaira, a jogelmélet megfigyelésének kiindulópontjaira. 

A Rocha4 által javasolt, már átdolgozott és aktualizált5 osztályozás szerint 

a három különböző episztemológiai áramlat, amelyek 

 
 
1 PhD fokozatot szerzett a párizsi École des hautes études en sciences sociales jogi karán, majd posztdoktori 

tanulmányokat folytatott a Lecce-i egyetemen jogszociológiából. A Vale do Rio dos Sinos Egyetem jogi posztgraduális 

programjának vezető koordinátora (mester és doktori képzés, CAPES 6). Leonel@unisinos.br. 

2 PhD-hallgató a Vale do Rio dos Sinos Egyetem jogi posztgraduális programjának közjogi szakán. Ösztöndíjas 

CAPES/ PROEX. bernardoleandro@me.com. 

3 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. México: Herder, 2007. 

4 ROCHA, Leonel Severo. Jogi episztemológia és demokrácia. 2. kiadás. São Leopoldo: Unisinos, 2005. 

5ROCHA, Leonel Severo. Jogi episztemológia: a három mátrix felülvizsgálata. Revista de Estudos Constitucionais, 

Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD). São Leopoldo, RS, v.5, n.2, jul./dez, 2013. Elérhető a következő 

címen:< http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2013.52.06>. Hozzáférés: 2017. július 
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Ezek a következők: analitikus, hermeneutikai és pragmatikai-rendszerbeli. 

Az alkotmányjog szempontjából az egyes fent említett mátrixok 

alapján tett differenciált megfigyelések alkotják az általunk "Az 

alkotmányosság 03 szakaszának "6 nevezett alkotmányossági fázisokat, 

amelyek ebben a sorrendben a következőket jelentik: a hatalommegosztás 

(analitikus), a jogok garantálása (hermeneutikai) és a szociális 

alkotmányosság (pragmatikus-rendszeri). 

A szükséges átmenetek  a  között. a A 

Jog megfigyelésének ismeretelméleti mátrixait más szerzők is kiemelik, 

például Bobbio7 munkája, aki a struktúrától a funkció felé való átmenetet 

emeli ki a Jogelméletben. Ez az elméleti pálya lesz a kiindulópontja azoknak 

a szerzőknek, akik az alkotmányosság szociológiájának főbb aspektusait 

dolgozták ki. 8 Az alkotmányjogban különösen Canotilho9 támogatja a 

pragmatikai-rendszerbeli mátrixon keresztül történő megfigyelés 

szükségességét abban a jelenségben, amelyet ő 

"interkonstitucionalitásnak" nevez. 

Ezt az alkotmányelméletben is szükséges átmenetet figyelembe véve, 

a jelen munka a kortárs jogelmélet és alkotmányszociológia pragmatikai-

rendszerbeli mátrixát figyelembe vevő elemzésből kiindulva a szociális 

alkotmányosság (az alkotmányjog 3. szakasza) jelenlegi forgatókönyveit 

kívánja bemutatni, 

 
6 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. A szociális alkotmányosság mint az alkotmányjog 
harmadik szakasza. In: XI Congresso Internacional da ABraSD: trabalhos completos SOCIOLOGIA JURÍDICA HOJE: 

cidades inteligentes, crise sanitária e desigualdade social, 2020, Porto Alegre. Annals of the XI ABraSD International 

Congress: full papers LEGAL SOCIOLOGY TODAY: smart cities, health crisis and social inequality. Porto Alegre: 
Brazil Jogszociológiai Kutatók Szövetsége, 2020. 1. évf. 1. sz. 894-903. o. 

7 BOBBIO, Norberto. A struktúrától a funkcióig: új jogelméleti tanulmányok. Daniela Beccaria Versiani fordítása. 

São Paulo: Manole, 2007. 

8 Ebben az értelemben: TORNHILL, Chris. Az alkotmányok szociológiája. Alkotmányok és állami legitimitás 
történeti-szociológiai perspektívában. New York: Cambridge University Press, 2011. FEBBRAJO, Alberto. Az 
alkotmányosság szociológiája: alkotmány és rendszerelmélet. Sandra Regina Martini fordítása. Curitiba: Juruá, 

2017. 

9 CANOTILHO, J. J. Gomes. "Fehér" és interkonstitucionalitás: az alkotmányos történetiségről szóló diskurzusok 

útvonalai. 2. kiadás. Coimbra: Almedina, 2008.
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a Luhmann és Teubner elméleteiben szereplő alkotmányfelfogás 

megértéséhez szükséges elemek magyarázatára összpontosítva. 

Ennek érdekében bemutatjuk azokat a fő elemeket, amelyek az 

alkotmányjog harmadik szakaszának alapját képezik, a pragmatikai-

rendszerbeli mátrix alapján, amelynek referencia szerzője Luhmann10. 

Ezen a ponton az alkotmány fogalmát a társadalmi rendszerelméletben az 

alkotmányosság szociológiai-rendszerszintű megfigyelésének kezdeti 

képviselőjeként emeljük ki, hangsúlyozva az autopoiesis meghatározását, 

amely Maturana és Varela11 elméleteiből származik, mint a társadalmi 

alkotmányosság későbbi megfigyeléseinek megértéséhez szükséges 

feltételt. 

Ezt követően Teubner tanulmányai12 kerülnek sorra, amelyek az 

alkotmányosság jelenlegi forgatókönyvét globális kontextusban érintő 

problémákról szólnak. A Luhmann elméletében szereplő autopoiesis 

koncepciójához közvetlenül kapcsolódva bemutatjuk azt, amit Teubner13 

alkotmányos széttagoltságként fog fel, felsorolva a javaslatban kiemelt 

problémákat és alternatívákat. 

Az ebben a cikkben vizsgálandó probléma az alkotmányos 

széttagoltság és annak elméleti elégtelensége, hogy az alkotmányjogot csak 

a hatalmi ágak szétválasztásához és a jogok garantálásához kapcsolódó 

ágként gondoljuk el, anélkül, hogy felfognánk, hogy a globalizáció jelensége 

hogyan hat közvetlenül a jog és a politika közötti kapcsolatokra, amelyek 

már nem korlátozódnak a nemzeti államok területére. 

 
 
 
10 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 

11 MATURANA ROMESÓN, Humberto; VARELA GARCIA, Francisco J. El arbol del conocimiento: las bases 

biologicas del conocimiento humano. Madrid: Debate, 1996. 

12 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 
2016. 

13 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016.
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E korlátozás leküzdésére tett javaslatként bemutatjuk azokat az 

elemeket, amelyek az általunk szociális alkotmányosságnak nevezett 

alkotmányosság alapját képezik: egy olyan alkotmányelméletet, amely 

képes megfigyelni és alternatív megoldásokat keresni a globális 

alkotmányos problémákra. 

A következő sorban e megfigyelés kiindulópontjaként a Luhmann-féle 

társadalmi rendszerek elméletének14 megértéséhez elengedhetetlen 

elemeket tárgyaljuk, mint például a társadalmi alkotmányosságban vizsgált 

fogalmak eredetét, különösen a társadalmi autopoiesis és a strukturális 

összekapcsolódás fogalmait, amelyek eredete a társadalom organicista 

metaforáján alapul, amelyet két latin-amerikai szerző: Maturana és Varela 

művei ihlettek. 15 

A tanulmány sorrendje ennek a Teubner elméleti konstrukciójában16 

kiemelt koncepciónak a gyakorlati alkalmazását hozza, különösen az 

alkotmányos széttagoltságról alkotott felfogását. Luhmann autopoiesis-

koncepcióját felhasználva Teubner a polgári alkotmányok folyamatos 

autonómia- és önreprodukciós módját írja le a globalizációs környezetben, 

bemutatva, hogy az alkotmányozás jelenleg más forgatókönyv szerint 

zajlik, mint a Luhmann által leírt, a jog és politika társadalmi rendszereinek 

autonómiája szempontjából igazolt forgatókönyv. 

A tanulmány tehát egy olyan szerzőt hoz szóba, aki az alkotmányjog 

új szemszögből történő megfigyelésének koncepcionális alapját adja: 

Luhmannt; és egy javaslatot tesz ennek az elméleti hivatkozásnak a 

gyakorlati alkalmazására, amelyet Teubner kínál. Ez két szerző

 tekinthető alapvető a  oldalon. a a  

megértése a szociális alkotmányosság, amint az alább látható. 

 
14 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 

15 MATURANA ROMESÍN, Humberto; VARELA GARCIA, Francisco J. De máquinas de seres vivos. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1997. 91. o. 

16 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016.
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2 Autopoiesis és strukturális összekapcsolódás: a szociális alkotmányosság 
módszertani feltételezései Luhmannban 
 

Az alkotmányelmélet különböző korokban és iskolákban neves 

szerzők tanulmányainak tárgya volt. Franciaország és többek között Carré 

de Malberg17 , a portugál Canotilho18 és Jorge Miranda19 fontos 

megfontolásai, Peter Häberle20 németországi hozzájárulása vagy 

Ackerman21 és Sunstein22 amerikai tanulmányai óta az alkotmányosság 

a jogi tanulmányok központi témája. 

Az idő múlásával az alkotmányjog megfigyelésének forgatókönyve 

teret nyitott a nemzetközi jog számára, amelynek Kelsen23 egyik fő 

művének jelentős részét szenteli. 

Ezt követően a globalizáció jelenségével24 jelentős változások kezdtek 

megfigyelhetővé válni a jog és a politika viszonyában, valamint a nemzet, 

a nemzeti szuverenitás és az alkotmányozó hatalom klasszikus 

felfogásában. 25 

E változások alapján egy sor szerző az alkotmányosság 

szociológiájához kapcsolódó tanulmányokra összpontosított. Ebben a 

javaslatban a jogelmélet pragmatikai-rendszerbeli mátrixán alapuló 

elemzésből indulunk ki, hogy az alkotmányelméletet a társadalmi 

rendszeren belüli különböző rendszerek közötti kapcsolatokon keresztül 

szemléljük. 

 
 
17 MALBERG, R. Carré De. Hozzájárulás az általános államelmélethez. 1. kiadás. Párizs: Recueil Sirey, 1920. 2 

v. 18 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. kiadás. Coimbra: Almedina, 

2003. 

19 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito constitucional: Tomo IV: Direitos fundamentais. Coimbra Editora, 1999. 

20 HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoría constitucional de la sociedad abierta. Madrid: 

Tecnos, 2002. 

21 ACKERMAN, Bruce A. Mi, a szuverén nép: Az alkotmányjog alapjai. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 

22 SUNSTEIN, CASS. A részleges alkotmány. Cambridge: Harvard University Press, 1994. 

23 KELSEN, Hans. A jog és az állam általános elmélete. Cambridge: Harvard University Press, 

1945. 24 ZOLO, Danilo. Globalizáció: a problémák térképe. São José, SC: Conceito Editorial, 2010. 

25 THORNHILL, Chris. 2016, The Sociological Origins of Global Constitutional Law. in A Febbrajo & G Corsi (szerk.), 

Sociology of Constitutions: A Paradoxical Perspective. Routledge, Abingdon, pp. 99-124.
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Ebben a gondolatmenetben a módszertani háttér Luhmann társadalmi 

rendszerelmélete.  26 

Ez a javaslat, amely megkülönbözteti magát a korábbi, általunk 

normativista vagy hermeneutikai szemléletektől, lehetővé teszi 

számunkra, hogy az alkotmányosságot az alábbiak szerint tekintsük

 társadalmi mint a harmadik fázis

 a Alkotmányjog27. A kiinduló álláspontot 

Luhmann társadalmi rendszer fogalma28 adja, amely a társadalmat egy 

olyan tág rendszernek tekinti, amely magában foglalja a világ összes 

lehetséges kommunikációját. 

Ebből a m e g f o n t o l á s b ó l  indulunk ki a társadalom funkcionális 

differenciálódásának koncepciója felé, a különböző társadalmi rendszereken 

keresztül. Ebben a megfigyelésben a jog és a politika rendszerei kerülnek 

kiemelésre, amelyek az őket összekötő hídról (strukturális összekapcsolódás) 

lehetővé teszik az alkotmány rendszerszemléletű megfigyelését.  29 

Ebben a perspektívában a politika és a jog rendszerei közötti - többek 

között - a világtársadalom keretében megvalósuló kapcsolatok a társadalmi 

alkotmányosság első perspektíváinak elemzésének tárgyát képezik, 

amelyek megértéséhez Luhmann alkotmányfelfogásának megértése 

elengedhetetlen. 30 

Luhmann számára a társadalom organicista elméletéből származó két 

alapvető fogalom elengedhetetlen a társadalmi rendszerek kialakulásának 

és fejlődésének dinamikájának leírásához: az autopoiesis és a strukturális 

összekapcsolódás. 

 
 
26 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. Fordította: Javier Torres Nafarrate. Ciudad de México, 2002. 40. o. 

27 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. A szociális alkotmányosság mint az alkotmányjog 

harmadik szakasza. In: XI Congresso Internacional da ABraSD: full papers SOCIOLOGIA JURÍDICA HOJE: smart cities, 
health crisis and social inequality, 2020, Porto Alegre. Annals of the XI ABraSD International Congress: full papers 

LEGAL SOCIOLOGY TODAY: smart cities, health crisis and social inequality. Porto Alegre: Brazil Jogszociológiai 

Kutatók Szövetsége, 2020. 1. évf. 1. sz. 894-903. o. 

28 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. Fordította: Javier Torres Nafarrate. Ciudad de México, 2002. 40. o. 

29 LUHMANN, Niklas. El derecho de La sociedad. Fordította: Javier Torres Nafarrate. Ciudad de México, 2002. 30 

LUHMANN, Niklas. El derecho de La sociedad. Fordította: Javier Torres Nafarrate. Ciudad de México, 2002. 40. o.
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A biológia és az orvostudomány területén az autopoiesis (az élőlények 

önreprodukciója) folyamatát a sejten kívüli elemek kiválasztásán 

alapulónak tekintik egy számukra illetékes kódolásból, amely képes kizárni 

a környezet más elemeit az önreprodukcióból, így a latin-amerikai tudósok, 

Maturana és Varela által felkarolt forradalmi elméletet képvisel. Így: "Az 

autopoiesis feltételezi, hogy az autopoietikus rendszerben minden csere az 

autopoietikus szervezet fenntartásának van alárendelve, és mivel ez a 

szervezet egységként határozza meg, a rendszer minden fenomenológiáját 

egységének megőrzésének rendeli alá. "31 

A társadalomelmélet szempontjából Luhmann ezt a felfogást arra 

használja, hogy leírja, hogy a társadalmi rendszerek önreprodukálják 

magukat olyan folyamatokból, amelyek a környezetük részét képező 

kommunikáció kiválasztását foglalják magukban a saját bináris kódjuk 

alapján. A jogrendszer tehát annyiban autopoietikus rendszer, hogy a 

társadalomban lehetséges összes kommunikáció közül csak azt képes 

kiválasztani, ami a jog/nem jog bináris kódja alapján legális 

kommunikáció. 

Ebben a kiválasztásban néha a környezetből származó 

kommunikációs elemek is megjelennek, amelyek ebben a folyamatban a 

jogrendszer részévé válnak, és a jogi kommunikáció részévé válnak - ami 

korábban nem volt így -. Luhmann ezt a folyamatot evolúciónak nevezi. 

Ezt a mozgást, mivel a környezetből érkező irritációk, például a jogokat 

követelő társadalmi megnyilvánulások váltják ki, elsősorban a 

bíróságoktól, a jogrendszer központját jelentő szervezetektől érkező, 

határozatokként tematizált közleményeken keresztül ismerik el. 

 
 
 
31 MATURANA ROMESÍN, Humberto; VARELA GARCIA, Francisco J. De máquinas de seres vivos. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1997. 91. o.
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Az evolúció azonban, csakúgy, mint az autopoiesis fogalmában 

említett önreprodukció, a rendszer egységének megőrzése alapján történik 

az autopoiesis folyamatában. A jog tehát, bár a szelekció révén 

folyamatosan olyan kommunikatív elemekkel bővül, amelyek korábban 

nem voltak jogszerűek, soha nem szűnik meg a jog/nem jog bináris 

kodifikációján alapuló rendszer lenni. 

Van tehát egy saját megfigyelési pont, amely lehetővé teszi, hogy a 

jogrendszer csak a rá jellemző racionalitáson alapuljon, és a társadalmi 

kommunikációt jogi vagy nem jogi kommunikációként figyelje meg. Ez a 

fajta racionalitás (a tények jogi kritériumon alapuló megfigyelése)  

e g y a r á n t  j e l l e m z ő  a  t á r s a d a l m i  szereplőkre, akik a 

(mindennapi) Jogrendszeren keresztül kommunikálnak, amikor azt 

kérdezem: "-jogosult vagyok valamire?" vagy "követelem a jogomat", és a 

szervezeti kommunikáció szférájában lévő szereplőkre. 

Így a bírák, akik eldöntik és kommunikálják, hogy mi a jog és mi 

nem a jog; és az ügyvédek, akik naponta kérik a választ a joggal/nem 

joggal kapcsolatban, és a bírósági tevékenységükkel folyamatosan 

irritálják a Rendszert, hogy új jogi kategóriák kerüljenek be a jog 

környezetébe, a jogi evolúció e folyamatának reprezentációi. Ebben a 

szelekcióban azonban a jog soha nem veszíti el egységét, hiszen az 

önreprodukció (autopoiesis) folyamata mindig a jog/nem-jog bináris 

kódján alapul. 

Ezekre a körülményekre Luhmann alkotta meg a Maturana és Varela 

által is befolyásolt kifejezést, miszerint "a lezárás a nyitás feltétele". 32 

Ahhoz tehát, hogy a jog fejlődhessen, tudnunk kell, hogy mi a jog és mi 

nem az. Mindenekelőtt a társadalmi rendszerek megkülönböztetésére van 

szükség. 

 
 
32 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 102. o.
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Hasonlóképpen, a Politika rendszere, amelynek sajátos 

kommunikációja a kormány/ellenzék bináris kódon alapul, és amelynek 

funkciója a kollektívan kötelező érvényű döntések meghozatala a 

szervezet, az állam keretein belül, autopoietikus rendszer, és a Joghoz 

képest differenciált. A Politika Rendszerében minden kiválasztási 

folyamatot szintén egy olyan minta alapján hajtanak végre, amely 

fenntartja a Rendszer egységét. 

Miután az egyes társadalmi rendszerek belső struktúráit lehatároltuk 

és differenciáltuk,  jellemezve a rendszer egységét fenntartó saját 

elemeikre épülő deszelekciós és önreprodukciós folyamataikat, ugyanígy 

megfigyelhető, hogy e társadalmi rendszerek struktúrái között folyamatos 

érintkezési pontok léteznek. Ezt a Maturana Varela által az élőlények 

dinamikájáról megfogalmazott és Luhmann által a társadalomelméletben 

használt megfigyelési pontot nevezzük strukturális csatolásnak: "A csatolás 

azon kölcsönös módosulások eredményeként jön létre, amelyeken a 

kölcsönhatásban lévő egységek - identitásuk elvesztése nélkül - 

kölcsönhatásaik során átesnek. "33 

Ezek a folyamatos érintkezési pontok (strukturális kapcsolódások) 

akkor keletkeznek, amikor egy társadalmi rendszer a kommunikáció 

pillanatában egyidejűleg használja a saját kommunikatív előfeltételeit és 

egy másik rendszer elemeit. A Politikai Rendszer esetében a történelem egy 

bizonyos pillanatától kezdve, különösen a 12. és 13. század eseményei 

során, a kialakulóban lévő Politikai Rendszer (a későbbi állam) 

szervezetében minden egyes döntésnek jogi alapra volt szüksége a 

legitimitásához. 34 

 
 
33 MATURANA ROMESÍN, Humbert; VARELAGARCIA, Francisco J. De máquinas de seres vivos. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1997. 91. o. 

3434 THORNHILL, Chris. Az alkotmányok szociológiája: Alkotmányok és állami legitimitás történeti-szociológiai 
perspektívában. New York: Cambridge University Press, 2011. 43. o.
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Az ilyen folyamatos összekapcsolás a struktúrák (strukturális 

összekapcsolódás) a politika és a jog között azt jelenti, amit Luhmann 

alkotmánynak nevez. Így minden alkalommal, amikor az állam döntést 

hoz, még ha az a kormány/ellenzék logikáján alapul is, azzal a szándékkal, 

hogy kollektívan kötelező erejét alkalmazza, ennek a döntésnek jogi elemen 

kell alapulnia, a bíróságok általi ellenőrzés szankciója mellett (a 

jogrendszer szervezete). 

A luhmanni alkotmányt tehát a jog és a politika strukturális 

összekapcsolása alakítja ki. Ez a felfogás válik a szociális alkotmányossággal 

kapcsolatos tanulmányok alapjává, Thornhill saját munkája nyomán, 

amely történelmileg írja le az alkotmányok megszilárdulásának ezt a 

folyamatát, megkülönböztetve az alkotmányjog korábbi megfigyelési 

elméleteit a rendszerszemlélettől: 

 
A normatív elemzés a legitimitás általánosított aspektusára összpontosít. A 

legitimitást általában a politikai rendszer olyan attribútumaként szemléli, 

amely képes a rendszer általános és racionális igazolására, az írott 

dokumentumok leírása alapján, akár az alkotmányok, alkotmányos jogok vagy 

más jogalkotási aktusok elemzésén keresztül. A történeti-szociológiai elemzés 

a legitimitás tényszerű aspektusára összpontosít. Azt állítja, hogy a politikai 

rendszer a hatalom objektív monopóliumán keresztül tartja fenn a legitimitást, 

a legitimitást (és a hatalmat) mint szimbolikus tárgyakat szemlélve, amelyeket 

a politika rendszere általánosít, nem a lényegi tartalmuk miatt, hanem egy 

adott társadalom társadalmi mintáira való hivatkozással. 35 (szabad fordítás). 

 
 
 
35 "A normatív elemzés a legitimitás általánosított aspektusára összpontosít. A legitimitást egy olyan politikai rendszer 

tulajdonságának tekinti, amely képes arra, hogy nemzeti szinten általánosított igazolásokat a d j o n  önmagának, és 
ezeket az igazolásokat - általában alkotmány és alkotmányos jogok révén - minden törvényhozási aktusában tükrözze. 

A történeti-szociológiai elemzés a legitimitás tényszerű aspektusára összpontosít. Vagy azt állítja, hogy egy politikai 

rendszer a társadalmi hatalom objektív monopóliuma révén tartja fenn a legitimitást, vagy pedig a legitimitást 
szimbolikus árucikknek tekinti, amelyet egy politikai rendszer nem érdemi tartalma miatt, hanem egy adott 

társadalom hitmintáira vagy társadalmi struktúrájára való hivatkozással általánosít". TORNHILL, Chris. Az 

alkotmányos legitimitás történeti szociológiája felé. Elmélet és társadalom. [S.l.]. V. 37, n. 2, 164. o.
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Az alkotmánynak mint a jog és a politika strukturális 

összekapcsolódásának ez az olvasata nemcsak Thornhill36 munkájában 

figyelhető meg hivatkozásként, amelynek fő tárgya a "hatalom" közegének 

elterjedése a társadalmi viszonyokban a történelem folyamán, hanem 

Febbrajo37 legújabb munkáiban és a formális és materiális alkotmány 

közötti megkülönböztetésében is. Teubner szemszögéből38 azonban az 

alkotmányos széttagoltság gondolata sokkal inkább Luhmann autopoiesis-

koncepciójához látszik kapcsolódni. Ebben az értelemben a civil 

alkotmányok globalizációs környezetben leírt autonómiafolyamata közel 

áll a társadalmi rendszerek saját elemeiken alapuló önreprodukciójának 

rendszerszemléletéhez, és 

egységének fenntartása érdekében. 

A legnagyobb kihívás Teubner számára ebben az értelemben az, 

hogy az alkotmány ezen új alkotmánytöredékei és egy olyan alkotmányos 

kommunikáció közötti strukturális összekapcsolási mechanizmusokat 

gondoljon el, amely képes korlátozni ezen új részterületek féktelen 

előretörésének folyamatait, ahogyan az Alkotmány a történelem során 

Luhmann felfogásában tette, amint azt az alábbiakban bemutatjuk. 

 
3 Alkotmányos széttagoltság: Teubner nézőpontja a szociális alkotmányosságról 
 

Teubner javaslatát39 az alkotmányelmélet jelenlegi 

forgatókönyvének leírására erősen befolyásolja Luhmann 

rendszerszociológiája40. Ebben az értelemben a munkája beleillik egy 

olyan olvasatba. 

 
 
36 THORNHILL, Chris. Az alkotmányok szociológiája: Alkotmányok és állami legitimitás történeti-szociológiai 

perspektívában. New York: Cambridge University Press, 2011. 43. o. 

37 FEBBRAJO, Alberto. Az alkotmányosság szociológiája: alkotmány és rendszerelmélet. Sandra Regina Martini 

fordítása. Curitiba: Juruá, 2017 

38 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

39. TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

40 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. Mexikó: Herder, 2007.
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a a  címről a  címről mátrix pragmatikai-

rendszerbeli mátrix a  címről elmélet

 jogelmélet. 41 

A rendszerszintű hatásból Teubner42 nagymértékben támaszkodik 

Luhmann elméletének43 egyik alapfogalmára: a világtársadalomra. 

A társadalmat már nem egyének összességének, hanem a 

kommunikáció terének tekintve, Luhmann44 a világtársadalmat a világ 

összes lehetséges kommunikációját magában foglaló környezetként írja le; 

abból kiindulva, hogy amikor Luhmann45 társadalmáról beszélünk, a 

világ egészét tekintjük, anélkül, hogy eleinte a regionális különbségeket 

kiemelnénk. Ezt a perspektívát Nafarrate46 leírásában a kommunikáció 

galaxisaként példázza. 

Egy másik, Luhmann elméletén47 alapuló perspektívát Marcelo 

Neves48 (egy korábbi munkájában) és Aldo Mascareño49 vizsgálja, 

kiemelve a regionális különbségeket a társadalmi rendszerek elméletén 

belül. 50 

A világtársadalomból kiindulva Teubner51 - korábbi munkáit52 

folytatva - behatárolja azt a fókuszt (broad focus), amelyben az 

alkotmányosság egyik aktuális pontját, az alkotmányos széttagoltságot 

elemzi. 

 
 
41 ROCHA, Leonel Severo. Jogi ismeretelmélet és demokrácia. 2. kiadás. São Leopoldo: Unisinos, 2005. 

42 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

43 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. Mexikó: Herder, 2007. 

44 LUHMANN, Niklas. Sociedad y sistema: la ambición de la teoría. Introducción e traducción de Ignacio Izuzquiza. 

Barcelona: Paidós, 1990. 

45 LUHMANN, Niklas. Sociedad y sistema: la ambición de la teoría. Introducción e traducción de Ignacio Izuzquiza. 

Barcelona: Paidós, 1990. 

46 NAFARRATE, Javier Torres. A kommunikáció galaxisai: Luhmann elméleti öröksége. Lua Nova, 51. szám, 144-

161. o., 2000. 

47 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. Mexikó: Herder, 2007. 

48 NEVES, Marcelo. A szimbolikus alkotmányozás. São Paulo: Academic, 1994. 

49 MASCAREÑO, Aldo. Differenciación y Contingencia en América Latina. Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado: Santiago de Chile, 2010. 

50 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. Mexikó: Herder, 2007. 



51 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

52 TEUBNER, Günther. Jog, rendszer és polikontexturalitás: Piracicaba: UNIMEP, 2005.
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A kommunikációról és már nem az egyénekről, mint társadalmi 

kontextusról beszélve tehát Teubner53 Luhmann54 példáját követve 

indokolja a társadalom és normái "[...] komplex, nem naturalizált és poszt-

ontológiai mátrixára alapozott javaslatát". 

A világtársadalom koncepciója mellett, amelyet néha globális 

társadalomnak nevez, a funkcionális differenciálódás luhmanni fogalma 

kiemelkedő jelentőségű Teubner elméletalkotása szempontjából,55 

különösen annak jellemzésére, amit ő globalizációnak fog fel. 

Luhmann56 szerint létezik egy történelmi társadalmi fejlődés, amely 

azt mutatja, hogy egy bizonyos pillanattól kezdve (a 18. század végétől 

Európában) a társadalmat jellemző kommunikáció különböző rendszerek 

segítségével szerveződik, amelyek mindegyike a kommunikáció egy 

bizonyos típusának kiválasztásáért felelős (többek között a jog, a politika, a 

vallás, a gazdaság). Teubner57 szerint a globalizáció párhuzamosan 

fejlődik a funkcionális differenciálódás folyamatával, amely Európában és 

Észak-Amerikában kezdődött, és a globalizáció óta világszerte 

megfigyelhetővé vált. 

Teubner58 szerint "A társadalom funkcionális differenciálódása nem 

egy alapvető politikai döntés kérdése, hanem inkább egy bonyolult 

evolúciós folyamat, amelyben az alapvető irányelvi megkülönböztetések 

fokozatosan kikristályosodnak, és a saját logikájuknak megfelelően 

specializált intézmények alakulnak ki. " 

 
53 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 28. 

54 LUHMANN, Niklas. Sociedad y sistema: la ambición de la teoría. Introducción e traducción de Ignacio Izuzquiza. 

Barcelona: Paidós, 1990. 

55 TEUBNER,  Gunther.  Fragmentosconstitucionais: constitucionalismosocialnaglobalização.  

S ã o P a u l o : Saraiva, 2016. 56 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres 

Nafarrate. Mexikó: Herder, 2007. 

57 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 91. 

58 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 70. o.
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Ebben a globalizációs forgatókönyvben (a funkcionális 

differenciálódás az egész világon elterjedt) Teubner59 megállapítja, hogy a 

Luhmann60 által említett rendszerek közül néhány (vallás, tudomány és 

gazdaság) könnyen világszinten érvényesül. Másrészt a politika és a jog 

rendszerei - amelyek az ő elemzésének központi pontjai - a 

nemzetállamok kontextusában megfigyelendő szférák maradnak. 

Ebből a megfontolásból adódik a Teubner61 által tárgyalt probléma: 

"[... ] -hogyan szerezhetnek a részrendszerek nagyobb fokú 

autonómiát globális szinten, ha nincsenek politikai-jogi intézmények, 

amelyek támogatnák ezt a folyamatot?" 

Luhmann szociológiai elméletében62 , amely Teubner javaslatának 

alapja, a társadalmi rendszereket az individualitás szférájában a 

k o m m u n i k á c i ó  s a j á t o s  t í p u s á n a k  k i v á l a s z t á s a  mellett 

kétféle funkció jellemzi: egy közös és egy sajátos funkció. A társadalmi 

rendszerek közös funkciója a komplexitás csökkentése a 

világtársadalomban. A konkrét funkció rendszerenként eltérő. A 

j o g r e n d s z e r  feladata az e l v á r á s o k  s t a b i l i z á l á s a  a z  esetleges 

csalódásokkal szemben; a politikai rendszer feladata a kollektívan kötelező 

erejű döntések meghozatala. 63 

Figyelembe véve az egyes rendszerek sajátos funkcióját és a belsejét 

alkotó elemek (kommunikáció) kiválasztásának képességét, Luhmann64 

úgy véli, hogy a különböző társadalmi rendszerek 

 
 
 
59 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 91. 

60 LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general. Barcelona: Anthropos, 1998. 

61 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 92. o. 

62 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes: 2016. p. 545-588. 

63 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes: 2016. p. 545-588. 

64 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. México: Herder, 2007.
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autopoietikus, azaz képes az őt alkotó elemeket saját autonómiájuk révén 

előállítani/kiválasztani. 

Ebben a forgatókönyvben megvilágítható a Teubner által javasolt 

probléma65. Ha egyrészt a globális szinten a legnagyobb reprodukciós 

képességgel rendelkező társadalmi rendszerek autonómiával rendelkeznek 

(vallás, tudomány és gazdaság), és ezért képesek saját elemeik 

kiválasztására és sajátos funkcióik globális szintű gyakorlására, másrészt 

az olyan rendszerek, mint a jog és a politika, többnyire a nemzeti államok 

működési területére korlátozódnak, ami megakadályozza őket abban, hogy 

teljes mértékben gyakorolják a rájuk jellemző funkciókat. 

Így mivel a Politika rendszere, amelynek feladata, hogy kollektívan 

kötelező érvényű döntéseket hozzon egy szimbolikusan általánosított 

kommunikációs eszköz (hatalom)66 segítségével, és a Jog, amelynek 

feladata, hogy stabilizálja az elvárásokat az esetleges csalásokkal szemben, 

a nemzetállamok szférájára korlátozódik, a Teubner által említett többi 

rendszer67 (Vallás, Tudomány és Gazdaság) nagyobb terjeszkedési 

képességgel rendelkezik. Ez a Teubner-féle problematika68 központi 

pontja. 

Ezen tények alapján Teubner69 kiemeli, hogy a transznacionális 

rezsimek megjelenésével a politikai hatalmi folyamatok (System of Politics 

kód) a kollektív magánszereplők kezébe kerültek. Így az alkotmányos 

elemzés kontextusa már nem alapulhat a 

 
 
65 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

66 LUHMANN, Niklas. Poder. Martine Creuset de Rezende Martins fordítása. 2. kiadás, Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1992. 

67 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

68 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

69 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 25-26.
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az állam és a politika központi szerepe. Ez a perspektíva indokolja az 

alkotmányszociológia vizsgálati körét. 70 

A gazdasági rendszer egyike azoknak a példáknak, amelyeket 

Teubner71 használ bizonyos társadalmi rendszerek expanzív 

tendenciájának jellemzésére a politikai és jogi rendszerek globális 

színtéren való erőteljes jelenlétének hiányában. A bináris profit/nem 

profit kóddal jellemzett és a pénz szimbolikusan általánosított 

kommunikációs eszközét használó Gazdasági Rendszer, mint 

autopoietikus rendszer, a világtársadalom egyik expanzív hajlamú 

rendszerét képviseli, amely a Teubner72 által autonóm gazdasági 

alkotmánynak nevezett rendszert alkotja: 

 
Tulajdon, szerződés, verseny, monetáris intézmények - ezek az alapvető 

intézmények alkotják az ordoliberalizmusban az autonóm gazdasági 

alkotmányt, amely nem merül ki az állami alkotmányjog normáiban, hanem a 

gazdasági önszabályozás, a gazdaságtudományi ismeretek és a jogi-politikai 

normatizáció kölcsönhatásából adódik. 

 

Kezdetben a Teubner73 által használt konstitúció fogalma 

közvetlenül kapcsolódik a Luhmann74 által a Maturana és Varela75 által 

kidolgozott biológiai tanulmányok hatására feltárt autopoiesis fogalmához. 

 
 
 
70 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 27. 

71 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 27. 

72 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 74. o. 

73 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 112. 

74 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. Mexikó: Herder, 2007. 

75 MATURANAROMESÍN, Humberto;  VARELAGARCIA, Francisco J.  El arbol D e l c o n o c i m i e n t o : L a s b a s e s  

biológicas del conocimiento humano. Madrid: Debate, 1996.
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Ha egyrészt Luhmann76 leírja a világtársadalomban a társadalmi 

rendszerek történelmi konszolidációjának megfigyelési lehetőségeit, 

amelyek mindegyike a maga kommunikációs típusával és sajátos 

funkcióival, a környezethez viszonyított határainak és evolúciós 

lehetőségeinek meghatározásával egy autonóm folyamat révén az élő és 

pszichikus rendszerek autopoiesiséhez képest (Autopoiesis); másrészt 

Teubner77 ezt a koncepciót használja fel annak megfigyelésére, hogy a 

magánrendszerek (autopoietikus módon) milyen módon ruházzák fel 

magukat autonómiával a világtársadalmon belül, reprodukálva a jogi 

kommunikációt, és a globális rend más rendszereinek kommunikációs 

aktusait kötő és korlátozó hatalommal, valódi alkotmányokat alkotva a jog 

és politika hagyományos rendszerein túl. 

Amit tehát Luhmann a társadalmi rendszerek autopoiesiseként figyel 

meg, azt Teubner a világtársadalom részleges alkotmányainak 

kialakulásaként írja le. 

Az autopoiesis koncepciója mellett a jogelmélet másik alapvető 

fogalma magyarázza a Teubner által elméletében alkalmazott 

terminológiát: a jogi szankció kelseni gondolata. A normativista áramlat 

egyik legnagyobb képviselője, Kelsen78 által erősen vizsgált jellemző, hogy 

a jogi szankcióban megjelenik az a tényleges lehetőség, hogy az államnak 

mint hatalommal felruházott társadalmi rendszernek lehetősége van arra, 

hogy választ adjon a jogrendben kiemelt előírások be nem tartására. Így az 

állam a Kelsen-féle jogállamiság értelmében a szabályszegéssel szemben 

szankciót alkalmazhat (Luhmannban a másik döntési jogkörét kötheti). 

 
 
 
 
76 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. Mexikó: Herder, 2007. 

77 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016 

78 KELSEN, Hans. Tiszta jogelmélet. São Paulo: Martins Fontes, 2015.
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A globalizációban azonban, mivel a Teubner által leírt autonóm 

alkotmányok kialakulása már nem kötődik a jog és a politika hagyományos 

rendszereihez, a jogi kommunikáció globális forgatókönyvében már nem 

lehet megfigyelni az állami fellépés lehetőségeit az ilyen autonóm normák 

be nem tartása esetén. 

Így a jogi szankció, amely hagyományosan a jogrendszerből ered, a 

politikai rendszerrel való strukturális összekapcsolódás révén, már nem 

játszik alapvető szerepet a rendszerszintű tanulási folyamatban. 79 

Ebben az összefüggésben, abból a megfigyelésből kiindulva, hogy a 

normativitás környezete a normativizmus egyik alapvető pontjának 

(szankció) hiányában létezik, újra felvetődik a gondolat, hogy már nem 

normákról, hanem töredékekről van szó. 80 A töredékek Kelsen elméletében 

és a Hart által tett megállapításaiban81 éppen az olyan normák gondolatát 

írják le, amelyeknek nincsenek szankciói, azaz a létező normák, mint 

például maga a nemzetközi jog, de amelyek be nem tartását nem lehet 

állami erő alkalmazásával visszaszorítani. 

Ezért autonóm szférák alakulnak ki, saját jogi kommunikációval a 

világtársadalomban; amit Luhmann a társadalmi rendszerek 

autopoiesisének nevezne, Teubner pedig alkotmányoknak. Ezek azonban 

olyan szférák, amelyek normativitása széttöredezett, olyan mértékben, 

hogy rendelkezéseik megsértését nem lehet állami erő alkalmazásával 

visszaszorítani. A részleges alkotmányokban tehát vannak 

normatöredékek. 

 
79 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 178. 

80 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 178. 

81 HART, Herbet. A jog fogalma. London: Oxford, 1994. 35. o.
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A részleges alkotmányok kialakulásának (autopoiesis) és a bennük 

lévő normatív töredezettségnek ez az egysége hozza létre azt, amit 

Teubner alkotmányos töredékekként ír le. 

A Teubner82 által leírt gazdasági alkotmányok mellett más szférák is 

autonómmá válnak a globális forgatókönyvben, megvilágítva terjeszkedési 

igényeiket. Ezek az alkotmányok: "[... ] a társadalombiztosítás, a sajtó, az 

egészségügyi rendszer, és bizonyos mértékig a tudomány és a vallás 

alkotmányai is". Az említett rendszerek expanziós tendenciája, figyelembe 

véve az ezek és az alkotmány közötti területi szétválasztást (a jog és a 

politika strukturális összekapcsolása), azt alkotja, amit Teubner83 látens 

feszültségnek nevez. 

Teubner84 legnagyobb ragaszkodása a gazdasági alkotmányhoz 

azonban a globális forgatókönyvben egyes társadalmi rendszerek 

expanziós tendenciájának figyelembevétele. A gazdasági rendszer 

expanziós tendenciáját meghatározó tényezők között szerepel a 

Kereskedelmi Világszervezet (WTO) alkotmányos emancipációja. 

Teubner85 szerint az említett entitás saját alkotmányosodási folyamaton 

ment keresztül, amelyet a következő irányok jellemeznek: "[...] a 

konfliktusmegoldás jogiasítása, a legnagyobb kedvezmény elvének 

elfogadása, a kereskedelmi normák érvényesülése a politikai folyamatok 

felett és a közvetlen hatékonyság lehetősége". 

A gazdasági rendszerrel párhuzamosan, amely erős expanziós tendenciát 

mutat, más, saját autonómiával rendelkező rendszerek is léteznek. 

 
 
82 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 93. 

83 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 27. 

84 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 112. 

85 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 112.
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kialakítják azt, amit Teubner86 kezdetben alkotmánynak nevez. Az egyik 

példa erre az internet alkotmánya, amelyet az ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) által kidolgozott 

szabványok alapján dolgoztak ki, amely több ország jogszabályait 

felhasználva határokon átnyúlóan kötelező érvényű alapjogi szabványokat 

javasol. Az internet világának sajátosságaiból adódóan kialakultak azok a 

jogok, amelyeket Teubner87 internetes alapjogoknak nevez. 88 

Hasonlóképpen, a globális társadalom számos más autonóm szférája is 

megfigyelhető a Jog és a Politikai rendszerek tevékenységének 

referenciájaként a jelenlegi kontextusban. Ebben az értelemben az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO), amelynek saját alkotmánya van, 

kiadja a globális egészségügyi esetek kezelésére vonatkozó 

iránymutatásait, különösen a világjárványok elleni védekezési aktusokat, 

és ezeket az ajánlásokat a különböző államok (a Politikai Rendszer 

szervezetei) közvetlenül végrehajtják, és közvetlenül befolyásolják a 

Politikai aktusok igazságszolgáltatás által végzett ellenőrzését. 

(jogrendszer) minden egyes államban a bíróságok határozatai alapján.  89 

Ez a mozgás hozzájárul magának a szövegnek az újraolvasásához. 

az egyes országok alkotmányos keretei (hagyományos normatív 

perspektíva) az egyes országok alkotmányos kereteinek 

összeegyeztethetősége, betartása és kölcsönhatása a következő 

irányelvekkel való összeegyeztethetősége, összhangja és kölcsönhatása 

révén 

 
 
 
86 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 112. 

87 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 114. o. 

88 ROCHA, Leonel Severo; MOURA, Ariel Augusto Lira de. Epistemologia das redes e a governança digital da Icann: 

teoria e práxis do direito na cultura das redes. In. ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Az 

alkotmány aktualitása: az alkotmányosság Luhmann, Febbrajo, Teubner és Vesting alkotmányossága. Porto Alegre: 
FI, 2020. p. 504-539. 

89 ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. A transnacionalidade do Direito Constitucional no 



tratamento da Covid-19: as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a formação de uma terceira fase do 

Direito Constitucional. In: Wilson Engelmann. (Org.). Jogrendszer, új technológiák, globalizáció és kortárs 
alkotmányosság: kihívások és perspektívák. 1ed. São Leopoldo: Casa Leiria, 2020, v. 1, p. 117-140.
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önálló alkotmányos hatóság a globális rendben. Ez tehát a 

transznacionalitás valódi mozgását jelenti. 

A Teubner által kiemelt keret tehát egy sor megfigyelést és megoldást 

kínál a globális rend aktuális problémáira. Az Egészségügyi 

Világszervezetnek (WHO) a hagyományos alkotmányjog jelenlegi 

újraolvasásában betöltött jelentősége mellett, amely Brazíliában magában 

foglalja magát az 1988-as brazil szövetségi alkotmányban foglalt, az 

egészséghez való jogot, lehetőség van arra, hogy az egyes államok 

hagyományos jog- és politikai rendszerei és a globális rend autonóm 

szereplői közötti más releváns kapcsolódási pontokat is leírjunk és 

javasoljunk. 

Ebben az értelemben, az egyes országok hagyományos társadalmi 

rendszereinek (jog és politika) és a globális rend újonnan megjelenő 

szereplőinek közös megfigyelési pontjainak ösztönzésével fel lehet sorolni 

azokat a "vonzerőket", amelyek lehetővé tennék a globális kormányzást az 

új alkotmányos problémák megoldására. 90 

Ezzel a módszerrel leírható, hogy Brazília az elmúlt években hogyan 

nyomozott hatékonyan a nemzetközi bűncselekmények után, és hogyan 

számíthatott más országok és autonóm nemzetközi szervezetek segítségére 

a pénzmosással kapcsolatos gyanús információk cseréje során. Olyan 

bűncselekményről van szó, amelynek vizsgálata különböző államokat 

(politikai rendszer) és a globális rend szereplőit, főként a gazdasági 

rendszer szervezeteit (banki intézmények) érdekli, és amelynek megoldása 

közvetlenül kapcsolódik az akciócsoport megalakulásával létrehozott 

kormányzási projekt kialakításához. 

 
 
 
 
90 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Egy előre megjósolt halál krónikája Gunther Teubner 

és az attraktorok szerepe a szabályozási jog artikulációjában a globalizációban. In: Vicente de Paulo Barretto; Sara 

Alacoque Guerra Zaghlout; Paulo Thiago Fernandes Dias; (Org.). 1ed.Porto Alegre: Fi, 2020, 1. évf., 21-36. o.
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Pénzügyi Akciócsoport91 , amely e különböző területek képviselőit 

tömöríti. A gyanús pénzek külföldre történő átutalásáról szóló folyamatos 

információcsere az országok és a bankintézetek között, valamint a Pénzügyi 

Akció Munkacsoport ajánlásain93 alapuló jogszabályok92 alkalmazása a 

Lava Jato művelet kiemelkedő jellemzői voltak Brazíliában. 94 

Miután megállapította a különböző, alkotmányos jellemzőkkel bíró 

jogrendek kialakulását, amelyek a "[....] ] a globális rendek állam nélküli 

önkonstitucionalizálódása" című könyvében Teubner95 arra a 

következtetésre jut, hogy tekintettel a globális léptékű funkcionális 

differenciálódáshoz való alkalmazkodóképesség tekintetében fennálló 

különbségre az olyan rendszerek, mint a gazdaság, illetve a politikai és jogi 

rendszerek között, amelyek továbbra is erősen kötődnek a nemzeti 

szférához, a modern alkotmányosság hagyománya megszakad, és az 

alkotmányosság új kontextusa jelenik meg: az alkotmányos 

fragmentációé. 96 

Az alkotmány mint a politika és a jog rendszere közötti strukturális 

összekapcsolódás - Luhmann tézise a nemzeti államról - nem találja meg a 

megfelelőjét a világtársadalomban. Amik léteznek 

 
 
 
91 PÉNZÜGYI AKCIÓCSOPORT (FATF). Kik vagyunk. Elérhető a következő címen: http://www.fatf-gafi.org/about/ 

>. Hozzáférés: 03. Június 2021. 

92 BRASZILIA. 2012. július 9-i 12 683. sz. törvény. Módosítja az 1998. március 3-i 9.613. számú törvényt a 
pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények büntetőjogi üldözésének hatékonyabbá tétele érdekében.      Elérhető a 

következő címen:      < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2>. 

Hozzáférés: 03. Jun. 2021 

93 PÉNZÜGYI AKCIÓCSOPORT (FATF). 40 Ajánlások. Elérhető a következő címen: < http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf>. Hozzáférés: 03. Június 

2021. 

94 ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Transznacionális alkotmányjog: Megfigyelések a jog, 

a gazdaság és a politika közötti rendszerszintű vonzerőkről a pénzmosás vizsgálatának transznacionális 

kapcsolatrendszerében. Revista de Direito Mackenzie, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 1-22, 2020. 

95 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 107-109. 

96 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 107.
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"egy szokásjog töredékei "97. A globális rendből kiindulva és a jelenlegi 

pillanatot az alkotmányosság hagyományos perspektívájával 

összehasonlítva Teubner98 megállapítja, hogy "a globalitás tengerében 

csak az alkotmányosság szigetei alakulnak ki". 

Ebben a kontextus megalapították önállóan

 (autopoiesis Luhmann99) a világrendben a 

különböző, alkotmányok jellegzetességeivel rendelkező rendszerek 

önállóan jönnek létre. Hiányzik azonban a jogi és politikai rendszerek 

támogatása. 100 

Így az alkotmányos szférában - a vizsgált fő pont - a specializált 

transznacionális rendszerek alkotmányos alanyként versenyeznek a 

nemzetállamokkal. 101 

Az alkotmányszociológiai tanulmányait mozgató probléma (a 

világrendben uralkodó alkotmányos széttagoltság jelenlegi környezetének) 

megjelölése után Teubner102 néhány hipotézist indít, hogy kifejtse 

hozzájárulását a jelenlegi problémákhoz. Kezdetben azt kérdőjelezi meg, 

hogy az alkotmányok - ismét Luhmann jog és politika szerkezeti 

összekapcsolására103 támaszkodva - képesek-e még korlátozni a 

világrendben autonóm alkotmányokat alkotó más rendszerek expanziós 

tendenciáit. Ez lenne a szociális alkotmányosság javaslata, egy olyan 

kifejezés, amely a 

 
 
 
97 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 107. 

98 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 107. 

99 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. Mexikó: Herder, 2007. 

100 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 108. 

101 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 267. 

102 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 163. 

103 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes: 2016. p. 545-588.
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nevet művének alcíméhez, amely a különböző rendek közötti integráció 

javaslatán alapul. 104 

A szociális alkotmányosságra tett kísérlet hipotéziseként, válaszul az 

alkotmányos széttöredezettségre, Teubner egyik javaslata105 egy hibrid 

alkotmányozás létezése: 

 
Itt egy "hibrid alkotmányozásra" van szükség; arra, hogy az államhatalmi 

eszközökkel párhuzamosan konstituálódó, más kontextusból - a 

tömegmédiából, a nyilvános vitákból, a spontán tiltakozásokból, az 

értelmiségiek, a társadalmi mozgalmak, a civil szervezetek, a szakszervezetek, 

a szakmák és szervezeteik részéről - érkező külső társadalmi erők, azaz jogi 

normatívák és "civil társadalmi" ellenerő olyan masszív nyomást 

gyakoroljanak az expanzív funkcionális rendszerekre, hogy olyan belső 

önkorlátozások jöjjenek létre, amelyek valóban működnek. 

 

Teubner106 e javaslata a rendszerszintű fejlődés lehetőségét annak 

figyelembevételével veszi figyelembe, hogy az egyes társadalmi rendszerek 

környezetét mi érinti. Így ahhoz, hogy a külső beavatkozások lehetővé 

váljanak az expanziós tendenciákkal rendelkező rendszerekben, figyelembe 

kell venni a környezetben (a rendszer környezetében) történtek 

lefordításának lehetőségét, lehetővé téve ezzel az önmódosulást. Teubner 

javaslata107 szerint a cél az, hogy a külső (politikai, jogi és társadalmi) 

impulzusok a különböző rendszerek belső konstitúciójában bekövetkező 

változásokban csúcsosodjanak ki; ez közel áll ahhoz, amit Luhmann 

irritációként fogalmaz meg. 

 
 
 
104 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 28. 

105TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 2016. 

p. 161. 

106 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 163. 

107 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 163.
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A "tanulási kényszerből" (irritáció) Teubner108 szerint olyan fordítási 

folyamatok lehetségesek, amelyek "[...] átlépik a rendszerszintű határokat; 

a jogi aktusok, a politikai és társadalmi hatalom nyomása, [...] a kölcsönös 

zavarok körforgása jön létre". 

Miután felsorolja a szociális alkotmányosság egyik lehetőségét, 

Teubner109 rátér az alkotmány definícióira, amelyek részét képezik 

munkájának. 

Kezdetben érdemes megjegyezni, hogy a Teubner által kidolgozott 

alkotmány fogalma110 kezdetben közel áll a Luhmann-féle társadalmi 

rendszerelmélet111 autopoiesis fogalmához. Ebből a felfogásból indul ki az 

az állítás, hogy a globális rendben több, a politikai és a jogrendszertől 

független alkotmány létezik. 

A továbbiakban a globális alkotmányok megfelelő kialakításának 

néhány feltételét fogalmazzuk meg. Ezek lényeges elemek ahhoz, hogy 

jogszociológiai és jogtechnikai értelemben beszélhessünk "[... ] globális 

politikai alkotmányról, globális gazdasági alkotmányról, a tudomány és az 

oktatás rendszerének globális alkotmányáról, vagy az internet digitális 

alkotmányáról". "112 

Teubner114 azonban, amikor kifejti, hogy mit ért alkotmányon, 

Luhmann autopoiesis113 fogalmán túllépve, azt állítja, hogy az alkotmány 

létezésének egyik előfeltétele az értelemben vett 

 
108 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 163. 

109 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 163. 

110 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016 

111 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. Mexikó: Herder, 2007. 

112 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 197. 

113 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. México: Herder, 2007. 

114 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 193.
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Szigorúan szólva, ez az alkotmányozásra törekvő különböző rendszerekben 

létrehozott normatívák és a társadalmi szféra közötti összekötő 

intézmények létrehozása (strukturális összekapcsolódás): 

 
S z i g o r ú  é r t e l e m b e n  v e t t  a l k o t m á n y r ó l  csak akkor 

beszélhetünk,  h a  egy társadalmi rendszer rendszerspecifikus reflexivitását - 

legyen az a politika, a gazdaság vagy más szektor - a jog - pontosabban a jog 

reflexivitása - támogatja. Alkotmányok csak akkor keletkeznek, ha kettős 

reflexivitás jelenségei jelennek meg - az önmagát alkotó társadalmi rendszer 

reflexivitása és a jog reflexivitása, amely támogatja a konstitutív önalapítás 

ilyen folyamatát. 115 

 

E javaslat alapján a reflexív mechanizmusok a másodlagos 

normatizációk jelenlétével alakulnának ki, amelyek képesek leírni, "[...] 

hogyan történjen az elsődleges normák elismerésére és delegálására 

vonatkozó hatáskörök azonosítása, létrehozása, megváltoztatása és 

szabályozása. "116 

A kiutat ezért Teubner117 abban látja, hogy a Luhmann-féle 

Társadalmi rendszerek elméletében118 a jog és a politika s t r u k t u r á l i s  

ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l  kidolgozott alkotmány fogalmát újra előveszi. 

Javaslatában egy ilyen folyamat képes hozzájárulni az identitás építéséhez 

és a politika autonómiájához a világrendben e g y  o l y a n  r e f l e x i v i t á s  

alapján, amely lehetővé tenné egy hibrid metakód (másodlagos normák)119 

kialakítását, amely globális alkotmányok kialakulásához vezetne. 120 

 
 

115 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 193. 

116 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 195. 

117 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 198. 

118 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes: 2016. p. 545-588. 

119 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 195. 

120 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 198.
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5 Következtetés 
 

Mint a műben végig látható, az alkotmányelmélet aktuális 

forgatókönyveinek bemutatása érdekében mindkét szerző (Luhmann és 

Teubner121) képes különböző elemeket rámutatni az alkotmányjog 

megfigyelésére, amelyek alkalmasak arra, hogy a hagyományos 

alkotmányelméletnek a világrend új problémáival szembeni elégtelenségét 

leküzdjék. 

Ahhoz, hogy megfigyelhessük a döntéshozatali központoknak a 

nemzeti államokról a globális szinten működő magánszereplőkre és 

szervezetekre történő áthelyeződését, rendkívül fontos a szociális 

alkotmányosság tanulmányozása. 

Láthattuk, hogy Luhmann hogyan mutatja be az autopoiesis 

koncepcióját, amely a Maturana és Varela elméletei által inspirált 

organicista társadalom-metaforához kapcsolódik, hogy leírja a társadalmi 

rendszerek önreprodukciójának autonóm módját a társadalmi 

rendszerben. 

A társadalmi rendszerek közötti differenciálódás lehetővé teszi a 

rendszerszintű fejlődést anélkül, hogy a társadalmi rendszer elveszítené 

egységét. Ezért Luhmann azt állítja, hogy "a lezárás a nyitás feltétele", 

vagyis ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy a Jogrendszer elkezdte 

összesíteni azt a kommunikációt, ami korábban nem volt törvényes, le kell 

írni, hogy mi a Törvény és mi nem az. Ezért különbséget kell tenni. Ez eleve 

rendszerszintű megfigyelés. 

A bezáródásnak mint a megnyílás feltételének e folyamatán keresztül 

a társadalmi rendszerek számára lehetővé válik, hogy folyamatos 

érintkezési pontokat hozzanak létre, és szerkezeti pontjaikban 

összekapcsolódjanak. Ez a koncepció, amely szintén Maturana és Varela 

elméletein alapul, a 

 
121 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 



2016.
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a strukturális kapcsolódás meghatározásán keresztül mutatják be, amely a 

társadalmi rendszerek közötti kommunikációs kapcsolat hídjait jelenti. 

Ebből a szempontból megfigyelhető, hogy az alkotmányok folyamatos 

érintkezési pontot (strukturális összekapcsolódást) jelentenek a jog és a 

politika társadalmi rendszerei között, oly módon, hogy az állam (a politika 

rendszerének szervezete) minden döntésének nincs szüksége jogi alapra, a 

saját szervezete (a bíróságok mint a jog rendszerének szervezetei) általi 

ellenőrzés büntetése mellett. Ez az érintkezési pont (a jog és a politika 

strukturális összekapcsolódása) alkotja azt, amit Luhmann alkotmánynak 

nevez. 

Teubner122 viszont Luhmann autopoiesis-fogalmát használja, hogy 

leírja az autopoietikus alrendszerek kialakulását globális szinten, amelyek 

saját racionalitásukból alkotják meg az általa alkotmányoknak nevezett 

rendszereket. Ebben a forgatókönyvben, amely a világtársadalom új 

szereplőinek megjelenésével jár, a korábbi, a nemzeti állam alakján 

alapuló normativizmus kontextusából az alkotmányos széttagoltság 

perspektívájába lépünk át, amelyben a korábbi elmélet, amely a politikát 

és a jogot mint a döntéshozatal központi rendszereit hangsúlyozza, 

elveszíti hagyományos értékét. 

Amit Teubner alkotmányként ír le, az tehát nagyon közel áll 

Luhmann autopoiesis fogalmához. 

A problémára adott válaszként egy hibrid alkotmányosság 

kialakítását javasolja, nem hagyva figyelmen kívül a magánszereplőkön 

alapuló autonóm alkotmányok kialakítását, hanem a tömegmédia, a 

nyilvános viták, a tiltakozó mozgalmak, az értelmiségiek, a társadalmi 

mozgalmak, a civil szervezetek által keltett lehetséges irritációra fogadva, 

 
 
 
122 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016.
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szakszervezetek és szakmai szervezetek; olyan erők, amelyek képesek a 

rendszerek közötti kölcsönös tanulást generálni a külső impulzusoknak az 

egyes civil alkotmányokon belüli belső ösztönzőkre való lehetséges 

átfordításából. 123 

A politika és a jog Luhmann által leírt történelmi strukturális 

összekapcsolódása a Teubner által javasolt nagy kihívás az alkotmányos 

széttagoltság jelenlegi forgatókönyvével szemben. Ideális perspektívában 

minden alkotmányos töredéknek a Luhmann-féle alkotmányfelfogás 

mintájára a törvényesség feltételének minimális alapjára kellene 

korlátozódnia (összekapcsolódnia). 

Teubner124 tehát egyúttal a politika és a jog rendszere között lehetővé 

tett strukturális összekapcsolódásból kiindulva veszi át az alkotmány 

fogalmát, amely alapvető fontosságú egy olyan metakód lehetséges 

kialakításához, amely másodlagos normák révén globális alkotmányok 

kialakulásához vezethet. 

Mint láttuk, az alkotmányosság új szakaszának megfigyelése tehát 

közvetlenül kapcsolódik Luhmann autopoiesis és strukturális 

összekapcsolódás fogalmaihoz, amelyek a társadalom Maturana és Varela 

által inspirált organicista metaforájához kapcsolódva alkotják az 

alkotmány fogalmának alapját, amely történelmileg összekapcsolja a 

politika rendszerét a jog rendszerével, amely még mindig a nemzeti 

államok alapjaihoz kapcsolódik. 

E felfogás alapján Teubner konstitúcióként írja le a következő 

mozgásokat a autonómia a töredékek globalizáció, vagyis 

a hagyományos területi határokon túl, a 

 
 
123 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 161. 

124 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 195.
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legnagyobb kihívását, és a javaslat, hogy újrainduljon egy lehetséges 

strukturális kapcsolat e struktúrák és a jogrendszer előfeltételei között. 

Jelenleg nélkülözhetetlen alapot jelentenek a szociális alkotmányosság 

mint a jog harmadik szakaszának megértéséhez és alkalmazásához. 

Alkotmányos. 
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Jogi episztemológia és autopoietikus konstruktivizmus: a 
tudás logikai alanyának decentralizálása (? ) 

 
Jayme Camargo da Silva 1 

 

UNISINOS/ Capes-Proex 

 
 

"Minden krétai hazudik. " 

Epimenidész Kréta 

 
"Talán az antropológiának ennek a gyökeresedésnek, amelyre a 

kortárs gondolkodás kétségtelenül kárhoztatva van, az első 

próbálkozását Nietzsche tapasztalatában kellene látnunk: egy 

filológiai kritikán, a biologizmus egy bizonyos formáján keresztül 

Nietzsche 

újra felfedezte azt a pontot, ahol az ember és Isten összetartozik, ahol 

az utóbbi halála egyet jelent az előbbi eltűnésével, és ahol a 

felsőbbrendű ember ígérete mindenekelőtt azt jelenti, hogy 

és mindenekelőtt az ember halálának közelsége" 

M. Foucault, "A szavak és a dolgok". 

 
1. Kutatási terv 
 

E cikk kiindulópontja a Dr. Leonel Severo Rocha professzor által 

koordinált jogi doktori szeminárium volt az Unisinoson ("Társadalmi 

rendszerek és jog"). A gyümölcsöző viták Niklas Luhmann német 

szociológus (1983; 2002; 2016), valamint Gunther Teubner professzor 

(1989; 2005a; 2005b; 2016) munkáira terjedtek ki. Szemináriumunk 

témája az "El Derecho" című mű nyitó fejezete volt. 

 
 
1 egyetemi tanár, a Puc/RS filozófia mesterszakos hallgatója (terület: fenomenológia és hermeneutika) és a 

Universidade do Vale dos Sinos - UNISINOS jogi doktorandusza. E-mail: jaymeprofessor@gmail.com. Ez a munka a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brazil (CAPES) támogatásával készült - finanszírozási 

kód: 001.

mailto:jaymeprofessor@gmail.com
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como Sistema Autopoiético de la Sociedad Global" (Teubner), címe: "El 

Derecho como Sistema Autopoiético. 

Az ezt követő vitákban azonban egy nyugtalanító kérdés került 

előtérbe: az idézett szerzők reflexiói rendelkeznek-e vagy sem a "logikai 

szubjektum" kategóriájával mint téziseik episztemikus előfeltevésével? 

Azaz, a logikai tudás szubjektuma egy pragmatikai-rendszeri környezetben 

elveszíti-e a vitathatatlan igazság státuszát, mint az értelem lehetőségének 

feltételét, amelyet Kant (2001) jelölt ki, és Kelsen (1976) bizonyos mértékig 

a jogtudománynak követett? 

A kérdés, amely a képzett olvasók vagy az autopoietikus elméletben 

jártasak számára egyszerű lehet, nem ugyanígy merül fel a társadalom 

individualizációjára törekvő kutatókban. Egyértelmű, hogy Brazíliában 

számos jogász elméleti csomagjában filozófiai hiányosság van. Néha a 

nehézséget még a posztgraduális képzéseken is érzékelik - egy olyan par 

excellence hely, ahol ez az elméleti szakadék nem nyilvánulhat meg. Ezért 

a cím második részének (amely a hipotézist ábrázolja) végére zárójelben 

egy kérdőjelet tettünk, hogy az olvasók különböző szintű megértését szem 

előtt tartsuk. 

Valójában néhány kollégának problémái vannak az olyan elméletek, 

úgymond "adatfeldolgozásával", amelyek nem tartják a szubjektumot az 

episztemikus alapon. A nehézség tagadássá alakul át, néha a helytelen 

kérdezősködéssel elvesztegetett idő miatt. Mások ártatlanul fenntartják 

azt, amit mi a jó szomszédság humanizmusának nevezünk. Megkérdezik: 

az alanyok a társadalmi rendszer kognitív bázisán állnak-e? Ez a 

megkérdőjelezés számos esetben jó szándékú kollégáktól származik, akik 

arra törekszenek, hogy téziseikkel hozzájáruljanak egy "jobb világhoz". 

Azonban nincsenek tudatában a "haladás" eszméjének ambivalens 

hatásainak, azaz feltételezik annak (a "progresszív fejlődés") elősegítő 

logikáját, amit szándékukban áll.
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leküzdeni (igazságtalanságok, társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 

stb.). Az akadály akkor jelenik meg újra, amikor a szubjektumokat a 

társadalmi rendszer szemantikai konstrukcióival vagy artefaktumaival 

azonosítják, Teubner professzor elméleti hozzájárulásaiban. 

A kutatás tudományos indoklása valójában e nehézségek leküzdésén 

alapul, és a pragmatikai-szisztematikai mátrix jogi megértésének 

finomítására irányul. Ami a társadalmi igazolást illeti, a társadalmi 

konstruktivista ismeretelmélet feltétele, hogy a kor társadalmához 

kapcsolódó (globális és széttöredezett) törvényt tükrözze. Közelebb hozza 

azt társadalmi funkciójához, a demokratikus elkötelezettség 

megmentéseként, amelyet a formalizmus-normativizmus száműzött a 

jogtudományból, amikor az elválasztotta magát a politikától. 

A kutatási hipotézis tehát az, hogy a pragmatikus-rendszerszemléletű 

racionalitás a Törvény manifesztek a olyasmi... a 

szubjektum episztemo-logikai decentralizációja a jogi tudás 

megalapozásában. Ennek bemutatására elemezni fogjuk a tudás 

pragmatikai-rendszeri mátrix általi felépítését a jogban, ami a 

szociálkonstruktivista episztemológia egyik példájaként tűnik fel. Ezután 

megvizsgáljuk az autopoiesist, hogy a kommunikáció és a jelentés 

artikulációját a pragmatikus-rendszeres racionalitásban azonosíthassuk. 

Különösen a Luhmann által a Társadalmi rendszer elemzése során végzett 

fogalmi kiigazítás fényében. 

Az utolsó témakörben Teubner "El Derecho como Sistema 

Autopoiético" (2005a) című esszéjében (az episztemikus 

antiindividualizmusra és antirealizmusra, hipotézisünk alapjaira 

korlátozott fókuszú elemzés) kifejtett elmélkedéseit vizsgáljuk meg; így 

elmélkedve e kutatás intellektuális intuíciójának eredetéről. A végső 

megfontolásokból kiderül, hogy a pragmatikai-rendszerbeli mátrix a 

jogban a tudás logikai szubjektumától mint a jelentés feltételétől 

elszakadva artikulálja magát.
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Ami az eljárási módszert illeti, ez a cikk világos lépéseken alapul. 

Vagyis az analitikus módszert a történeti módszerrel kombinálva 

alkalmazza, mivel az elemzést a történeti-fogalmi (jogi, filozófiai és 

szociológiai) alapok szemszögéből végzi. Végül a kutatási technika a 

bibliográfiai felmérés volt, amely elegendő doktrinális forrást gyűjtött a 

vizsgálat megalapozásához. 

 
2. Episteme 
 

A kezdeményező francia filozófus, Jacques Derrida "Az írás és a 

különbség" című gyűjteményének (2009) utolsó előtti esszéjében, melynek 

címe "A struktúra, a jel és a játék a humán tudományok diskurzusában "2 , 

azt feltételezi, hogy a "struktúra" fogalmának történetében volt egy 

"esemény". Szerinte egy ilyen esemény "a szakítás és a megduplázódás 

formáját öltené" (2009). Nos, a derridista problematikát a struktúrák 

dekonstrukciója jellemzi azokban a különböző formákban, amelyekben 

megjelennek. Ezért a filozófust a "posztstrukturalista" elmélet egyik 

képviselőjeként szokták emlegetni. A mi céljaink szempontjából azonban 

érdekes az az út, amelyen érvelése halad. 

Derrida megjegyzi, hogy a "struktúra" fogalma és szava történelmileg 

az "episztémával" (nyugati tudomány és filozófia) egyidős. Ily módon a 

struktúra "strukturáltságának" felfogását, bár mindig mozgásban van, 

"semlegesítette" vagy "csökkentette" az a filozófiai-tudományos gesztus, 

amely ismételten "központot", "jelenléti pontot", "rögzített eredetet" adott 

neki (DERRIDA, 2009). A központnak a struktúra szervező szerepe van, 

miközben ez a tulajdonsága alapvető fontosságú. Így a struktúra szervező 

központja korlátozza a "struktúra játékát". Mindazonáltal lehetővé teszi "az 

elemek játékát is a 

 
2 Az írás eredetileg a baltimore-i John Hopkins Egyetem Nemzetközi Kollokviumán 1966. október 21-én tartott 

előadás volt, melynek témája a "Kritikai nyelvek és a humán tudományok" volt.
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a teljes formán belül", mivel a központ adja meg az orientációt és szervezi 

a rendszer koherenciáját (DERRIDA, 2009, 407. o.). 

Derrida részletezi, hogy a központ megnyitja és lehetővé teszi a 

játékot, de e g y b e n  f e l e l ő s  a  j á t é k  l e z á r á s á é r t  i s .  A  

k ö z é p p o n t , m i n t  k ö z é p p o n t , tehát alapvető szempontot 

k é p v i s e l : benne nincs lehetőség "a tartalmak, az elemek, a fogalmak 

kicserélésére". A központban tehát az elemek cseréje vagy átalakítása 

"tiltott" maradt (DERRIDA, 2009, 408. o.). Következésképpen a struktúra 

középpontját mindig is egyedinek fogták fel, mint "azt, ami a struktúrát 

uralja, a strukturalitásból kibújik" (DERRIDA, 2009, 408. o.). 

Itt ez az episztemikus közjáték a vizsgálat pragmatikai-rendszertani 

állításaival egyenrangúan gyökerezik. Derrida tehát azt állítja, hogy a 

"klasszikus struktúra-gondolat" paradox módon a struktúrában és a 

struktúrán kívül nyugvó középpontot képzelte el. Az ő szavaival: "A 

teljesség középpontjában áll, és mégis, mivel a középpont nem tartozik 

hozzá, a teljességnek máshol van a középpontja. A központ nem a 

központ." (DERRIDA, 2009, 408. o.). 

Derrida további konzekvenciákat von le a "centrikus struktúrákról" 

szóló fejtegetéseiből: "[...] bár magát a koherenciát képviseli, a feltétele a

 episteme mint filozófia vagy mint tudomány -

ellentmondásosan koherens" (DERRIDA, 2009, 408. o.). A nyugati 

metafizika történetében a középpont közömbösen kapta az "eredet vagy 

vég", az "archê vagy télos" (DERRIDA, 2009) megnevezést. Ezért a központ 

többször is különböző formákat vagy neveket kapott, mert a nyugati 

metafizika története "e metaforák és e metonímiák története lenne". Ily 

módon "a központ, az alap vagy az elv nevei mindig egy jelenlét invariáns 

voltát jelezték (eidos, arque, télos, energeia, ousia, aletheia, transzcendens, 

tudat, Isten, ember stb.)" (DERRIDA, 2009, 409. o.).
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A Derrida által említett törés akkor következett be, amikor a struktúra 

s t r u k t u r á l t s á g á t  kezdték elgondolni és megkérdőjelezni.  E g y  

olyan vizsgálat, amely lebeg a 

 
[...] a törvény, amely valamiképpen a struktúra konstitúciójában a középpont 

iránti vágyat parancsolta, és a jelentés folyamatát, amely a központi jelenlétnek 

ehhez a törvényéhez rendeli az elmozdulásait és a helyettesítéseit; de egy olyan 

központi jelenlétét, amely soha nem volt önmaga, amely mindig már ki volt 

tolva önmagából a helyettesítőjében. A helyettesítő nem helyettesít semmit, 

ami valamilyen módon már korábban is létezett. Ettől kezdve kétségtelenül azt 

kellett gondolni, hogy nincs középpont, hogy a középpont nem gondolható el 

a lét-jelenlét formájában, hogy a középpontnak nincs természetes helye, hogy 

nem egy rögzített hely, hanem egy funkció, egyfajta nem-hely, amelyben a jelek 

helyettesítését a végtelenségig lehet végezni. Ez volt az a pillanat, amikor a 

nyelv behatolt az egyetemes problémamezőbe; ez volt az a pillanat, amikor 

központ vagy eredet hiányában minden diskurzussá válik - azzal a feltétellel, 

hogy e szó felett értjük magunkat -, vagyis olyan rendszerré, amelyben a 

központi, eredeti vagy transzcendentális jelentés a különbségek rendszerén 

kívül soha nincs abszolút jelen. A transzcendentális jelentés hiánya a 

végtelenségig kitágítja a jelölés mezejét és játékát (DERRIDA, 2009, 409-410. 

o.). 

 

Derrida sejtelmes szövege rávilágít az alábbi sorokban vizsgálandó 

témára. Nevezetesen: a jelenlétre összpontosító struktúrák gondolata 

paradoxnak, ellentmondásosnak mutatkozott, amennyiben a központ a 

struktúrán belül és kívül van. Talán ez az összefüggés olyan elméletek 

megjelenésére utal, amelyek nem "menekülnek", vagy nem próbálják 

elkerülni a paradoxonokat, mivel azok valahogy elkerülhetetlennek 

tűnnek. A paradoxon újraértelmezése lesz a Pragmatikus-szisztematikus 

mátrix egyik vezérmotívuma, amely érvelni fog a  címen.

 védelem a a kommunikációs műveletek 

önreprodukáló "körkörössége".
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Ráadásul olyan racionalitásként mutatkozik meg, amely nem jelöli ki 

a "struktúrák központját" fixnek, és ezzel elősegíti a decentralizációt. Nos, 

a modern metafizika a dolgok szubsztanciáját transzcendentális 

szubjektivitásként ábrázolja (Kant híres "kopernikuszi forradalma"), ami a 

szubjektumot mint centrális struktúrát jelenti. Másfelől a pragmatikus-

rendszeri racionalitás artikulálja a szétválasztott értelmet. a

 struktúrák központosított struktúrák

 "jelenlét". Ezért a helyhez kötött hely elhagyása a 

funkcionális dinamika javára. 

A pragmatikai-rendszeri paradigmát irányító szociálkonstruktivista 

episztemológia nem mulasztotta el üdvözölni a világ nyelvi invázióját, 

amelyet az egységes metanarratívák kudarcának diagnózisa után igazoltak. 

Ezáltal kiszélesedett a játéktér és a jelentésjáték. Nem csoda, hogy Teubner 

professzor a posztstrukturalista és a pragmatikai-rendszerelméleti 

elméleteket úgy azonosítja, mint amelyek akadályokba ütköznek a 

társadalmi komplexitás hétköznapi nyelven történő leírása során (2005a). 

A társadalmi komplexitás, amely Derrida találó kifejezésével élve "a 

különbségek rendszereként" is felfogható. Ebben a forgatókönyvben 

helyénvaló újraindítani az episztémára vonatkozó kérdést a jogban: végre 

folytatódik-e a szubjektum episztemo-logikai decentralizációjának 

hipotézise a jogi tudás érvényesítésében vagy sem? 

 
3. Pragmatikai-rendszerbeli mátrix 
 

A pragmatikai-rendszerbeli mátrix a jogban a jog új elméleteként 

konfigurálódik (LUHMANN, 2016), amely a komplex és paradox 

társadalom követelményeit artikulálja. Ezért ez egy alternatívája a

 uralkodó paradigma (juspositivista) paradigma

 a földelés a jogi tudásnak, és ki kell 

alakítania "a jognak megfelelő racionalitást" (ROCHA, 2013a, 141. o.), amely 

az említett társadalmi komplexitáshoz kapcsolódik (LUHMANN, 1983).
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Niklas Luhmann (2002; 2016) elmélkedései meghatározóak voltak a 

pragmatikai-rendszeri mátrix megalkotása szempontjából, mivel Talcott 

Parsons rendszerelmélete (KING, 2009) inspirálta őket. Ezen túlmenően 

kiemeljük a luhmanni gondolat továbbfejlesztését, amely Humberto 

Maturana és Francisco Varela biológiafilozófusok "autopoiesis elméletén" 

alapul. Jean Clam francia kutató szerint a luhmanni reflexió fázisaiban 

vannak közös elméleti vonások. Így "az első jogi művektől vagy a 

funkcionalista elmélet első kritikáitól kezdve a hatvanas években lehet 

értékelni az antimetafizikai projekt átláthatóságát, valamint a hatókörének 

tudatosságát". (CLAM, 2013, 80. o.). Ami az autopoiesis elméleti 

beáramlását illeti Luhmann munkásságában, szerencsés megemlíteni, 

hogy hangsúlyozta "a Törvény rendszerszerűségét, mint a létlehetőség 

feltételeinek önreprodukálóját" (ROCHA, 2003, 100. o.; LUHMANN, 2002). 

Leonel S. Rocha professzor kiegészíti ezt a pontot: 

 
Az autopoietikus rendszerszintű (pragmatikai-rendszeri) perspektíva lehetővé 

teszi számunkra annak megállapítását, hogy a szemiotika minden dimenziója 

mögött, nevezetesen a nyelv pragmatikai funkciói mögött a jogi döntéshozatali 

folyamatokban, a rendszeren belül újrafogalmazva jelen van a kockázat és a 

paradoxon problematikája (ROCHA, 2003, 100. o.). 

 

A jog azt a funkciót tölti be, hogy megpróbálja stabilizálni a társadalmi 

viselkedéssel kapcsolatos elvárásokat. Luhmann tisztában volt azzal, hogy 

az esetlegesség4 és a komplexitás a 

 
 
3 PARSONS, Talcott. " E l S i s t e m a  Social. Revista de Ocidente S. A.  Madrid, 2. kiadás. Lásd még LUHMANN 
munkájának "Lécción 1" című művét, 2002. 

4 Az Arisztotelésztől és a klasszikus logikától örökölt egyik tanulság a kontingencia/szükségszerűség fogalompárral 

kapcsolatos. A szükségszerűség relációja valójában analitikus vagy tisztán logikai ("logikai szükségszerűség"), vagyis 
állításának igazsága nem függ semmilyen empirikus tanúsítástól (pl. "Öt plusz öt szükségszerűen tíz"); ezzel szemben 

a kontingens minden, ami lehet más, mint ami van (pl. "A játéknak vége"). Vegyük észre, hogy az esetlegesség 

elválaszthatatlanul kapcsolódik a történelmi-konkrét vagy társadalmi világ eseményeihez. Különösen emiatt lesz 
fontos szempont a pragmatikai-rendszerbeli mátrix megfigyeléseiben. Ebben az összefüggésben a t á r s a d a l m i  

rendszer p r o b l é m á i r a  a d o t t  "szükségszerűség-elméleti" i h l e t é s ű  elméleti v á l a s z o k  utat törnek 
maguknak, mert nem tudnak számot adni a többszörös különbségekben széttöredezett társadalom dilemmáiról. Vale
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világ (LUHMANN, 1983; CLAM, 2013; ROCHA, 2003; 2013b). Clam 

hangsúlyozza továbbá, hogy a társadalmi rendszerek nyitottsága és 

rugalmassága, akárcsak a jog esetében, az esetlegességen és a 

változatosságon alapul. A francia szerző megjegyzi: "A kontingencia 

mezejét soha nem akadályozza masszív ontologizálás" (CLAM, 2013, 93. 

o.). Az elvárások törvény általi stabilizálását illetően Luhmann így 

gondolkodik: 

 
Olyan csökkentések, amelyek lehetővé teszik a kölcsönös viselkedési 

elvárásokat, és amelyek az ilyen elvárásokra vonatkozó elvárások alapján 

irányadóak. Ennek elérése tehát a dimenziók (időbeli/normális; 

társadalmi/intézményi; gyakorlati vagy o b j e k t í v / j e l e n t ő s  mag -  

a  mi hangsúlyunk) harmonizálásában rejlik, olyan redukciók révén, amelyek 

mindegyikükben, saját mechanizmusaik révén fognak végbemenni. Ez jellemzi 

azt, amit Luhmann kongruens általánosításnak nevez; [... ] (ROCHA, 2003, 

101. o.). 

 

Ezért Luhmann a jog elsődleges funkciójaként a szelektív 

hatékonyságot fegyelmezi, a "minden dimenzióban általánosítható 

viselkedési elvárások kiválasztásának horizontjában". (ROCHA, 2003, 101. 

o.; 2013b; LUHMANN, 1983). Ezért az általánosítás

 koherens a elvárások viselkedési elvárások a jog 

által válik normatívvá (LUHMANN, 1983; 2016). 

A pragmatikai-rendszerbeli mátrix a jogban meghaladja a "lét" és a 

"kell lennie" dimenziók abszolút szétválasztásának régi dogmáját. 5 Más 

szóval, ez egy olyan jogi racionalitás, amely megteremti a 

 
 
 
Hogy azt mondjam, hogy ebben a pragmatikai-rendszerbeli beszédhelyzetben ez a feloldódás az elvárások 
meghiúsulásának kockázatát idézi elő, amelyet a kontingencia ismételten felvet. 

5 Rocha az uralkodó jogi diskurzusra utal, amikor felvázolja a jog elavult tudományát, amelyet a társadalmi praxisból 

száműzöttként artikulálnak: "Abban a pillanatban, amikor ennek az elméleti józan észnek a tudományosságát 
megerősítik, a jogi diskurzus annak megkérdőjelezhetetlenségét kívánja bizonyítani. A jog szisztematikus és objektív 

ismeretének ilyen módon történő posztulálása egyfajta képzeletvilágot jelent, amely a társadalmat szervezi, miközben 

megpróbálja elrejteni politikai funkcióit. Így az uralkodó jogi ismeretekben a legtöbb elemzés inkább nem mutat rá a 
jog k ü l ö n b ö z ő  diskurzusainak társadalmi dimenzióira, v a l a m i n t  a jognak a társadalmi-politikai kapcsolatok 



e g y i k  alkotóelemeként betöltött szerepére." (ROCHA, 1985, 41. o.).
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kapcsolat a társadalom és a jelentős gyakorlat és a jogi norma között. 6 Ily 

módon elősegíti a jogelmélet átrendeződését, hogy az elszakadjon a 

távollévő állam eszméjétől, és átstrukturálódjon a beavatkozó állam 

eszméjétől (ALCOVER, 1993). A napirendeknek ez a sokfélesége 

szükségessé teszi, hogy a jogelméletet a társadalomelmélethez 

kapcsolódóan gondoljuk el, és ezt a feladatot a pragmatikus-

rendszerszemléletű paradigma látja el (ROCHA, 2003; 2013b). A 

társadalmi komplexitás tehát a luhmanni elmélet (LUHMANN, 1983) 

interdiszciplináris aspektusához kapcsolódik, amelyet az "elméletek és 

paradigmák sokféleségére való nyitás" révén igazol. Így nem szűnik meg az 

állandó kognitív megújulás mozgása." (CLAM, 2013, 83. o.). 

A pragmatikai-rendszerszintű mátrix a jogtudománynak egy olyan 

elképzelését hozza létre, amely már nem kötődik a szintaktikai-

szemantikai kritériumokhoz - a logikai pozitivizmus (neopozitivizmus)7 

mintájára. A jogelmélet keretében a logikai pozitivizmus a jogi jelenség 

kizárólag strukturális és normatív (Kelsen)8 (KELSEN, 1976) módon 

történő ábrázolását jelentette. Másrészt a rendszerszemléletű paradigma 

pragmatikus kritériumokhoz fordul,  a m e l y e k  a  j o g i  j e l e n s é g  

f u n k c i o n a l i s t a  o l v a s a t á t  k í n á l j á k . Ily módon "[...] a jog 

társadalmi funkcióira irányul, abból a szempontból, hogy 

 
 
6 "Az igazság nem esszenciaként létezik, hanem a szignifikáció perspektívájából a társadalmi töredékek összeolvadását 

társintézményező szimbolikus hatalomként. Valójában az úgynevezett tudományos kijelentések egész sorának volt 

egy konkrét szimbolikus dimenziója. És a priori, anélkül, hogy történelmi elemzést végeznénk (nem foglalkozva 

magával az igazság problémájával, hanem azzal a hatalommal, amelyet az igazság meghatároz), semmit sem lehet 

megerősíteni [...]" (ROCHA, 1985, 31. o.). 

7 A "bécsi körről" vagy logikai pozitivizmusról lásd Ayer "El Positivismo Logico" című művének bevezetőjét (AYER, A. 

J. [compil. ],  Mexico: Fondo d e C u l t u r a  Economica, 1981, 9-37. o.), amelyben a szerző áttekintést ad az idézett 

filozófiai mozgalomról. 

8 Az elméleti szempontot előtérbe helyező jogi racionalitás (formalizmus-normativizmus) egyik súlyos 
következménye, hogy "A jog politikai-szemiológiai aspektusainak figyelmen kívül hagyása, a jog értelmes egységének 

mítoszát elfogadva, azt jelenti, hogy megpróbáljuk megakadályozni a civil társadalom politikai részvételét a jogi 
döntésekben" (ROCHA, 1985, 31. o.). Rocha rámutat továbbá, hogy: "Az episztemológiával való foglalkozás 

hagyományosan tekintélyelvű attitűd, mivel nincs más funkciója, mint a tudásoknak egyetlen, akár ideiglenes 

értelmet ráerőltetni; olyan testtartássá vált, amelyet mint az igazságok külső keresését el kellene hagyni, és 
következésképpen a társadalmi viszonyok belsejébe kellene áthelyezni. Más szóval, egy plurális politikai nézőpontból 

az episztemológiának a tárgy külső kritikájából a kritika tárgyává kell válnia" (ROCHA, 1985, 31. o.).
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elméletibb nézőpontot egy politikaiabbra, lehetővé téve a demokrácia 

problémájának felvetését" (ROCHA, 2003, 83. o.; ROCHA, 2013a, 142. o.). 

Ezért a pragmatikai-rendszerszemléletű megjegyzések szerint a jogi tudás 

legitimitásának feltétele az elmélet és a gyakorlat, azaz a norma és a 

társadalom közötti kapcsolaton nyugszik (ALCOVER, 1993; ROCHA, 2003). 

Ezen a horizonton Clam megjegyzi, hogy "a szubsztancia fogalmának 

felcserélése az önreferencia fogalmával", továbbá "az ész hiposztázisának 

felcserélése a 'redundancia' és az alapozás közötti problematikus kapcsolat 

feltételezésével" (CLAM, 2013, 92. o.). 

A jogot a pragmatikai-rendszerszintű mátrix politikai-társadalmi 

struktúraként fogja fel. Ebben az összefüggésben a jogi jelenség 

tudományossága az azt alkotó elméleti és gyakorlati szempontok közötti 

dialektikában igazolódik. A társadalmi tények leírásának alapvetően 

politikai, történelmi és társadalmi jelentésükkel kell rendelkeznie. A 

pragmatikai-rendszerszemléletű racionalitás megcáfolja a módszertani 

semlegesség dogmáját, amennyiben 

 
Ebből a szempontból módszertani szempontból elengedhetetlen, hogy a 

kialakult tudás politikai, társadalmi és történelmi aspektusainak dialektikus 

elemzése érdekében egy olyan episztemológiai elemzés mellett döntsünk, 

amelynek célja a kialakult tudás politikai, társadalmi és történelmi 

aspektusainak dialektálása. Tudások", mert az elmélet X praxis e dialektikus 

megközelítésének választásával lehetetlenné válik a nagybetűs "tudomány" - 

egyedi tudomány - elképzelések létezése, mivel az egyetemes tudás csak egy 

tisztán fogalmi módszertani irányvonalon belül lehetséges. A dialektikus 

elmélet X praxis nem azt jelenti, hogy egy ideális totalitásban azonosítjuk őket, 

ahogyan azt az ortodox marxizmus tette. Ez azt jelenti, hogy az elmélet és a 

gyakorlat (kellene és kellene) között állandó kommunikációs csatornát kell 

nyitni, ahol csak töredékes és politikailag feltételezett (nem politikailag 

meghatározott) elemzések lehetségesek (ROCHA, 1985, 28. o.). 

 

Ebben az első szakaszban bemutatjuk a pragmatikai-rendszerbeli 

mátrixot a jogban. Felvázolunk néhány olyan szempontot, amelyek a 



következőkhöz kapcsolódnak
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elején felvázolt hipotézisét, vagyis azt, hogy a jogi jelenséggel kapcsolatos 

téziseinek episztemikus érvényessége nem feltételezi a megismerés 

(tisztán) logikai alanyának gondolatát. Valójában, ha minden tudás 

történeti (LEFORT, 1990)9 , akkor nincs szó logikai-transzcendentális 

tisztaságról mint episztemikus feltételről. Mindenekelőtt azért, mert 

mindig "szennyezett" a társadalmi gyakorlat tapasztalatai által. Ezen a 

horizonton belül kiemeljük az elmélet és a gyakorlat közötti dialektikát, 

valamint a jogi tudás érvényesítésében a "lét" és a "kell lennie" 

tartományok szétválasztásának tézisének meghaladását. 

Dualizmusok mint például "lényeg/megjelenés",

 Az "ész/tapasztalat"  és a "lét/való" a kanti és 

a neopozitivista ismeretelméleti pillérekre nyúlik vissza. Ezek a 

fogalompárok ráadásul visszautalnak a modern (Kant) (2001) és a kortárs 

(logikai pozitivizmus) ismeretelmélet alapfogalmaira, nevezetesen a 

szubjektumra (tisztán logikai) és az objektumra (a szubjektum által 

formalizált) (AYER, s/d). A megismerés logikai szubjektumának 

tulajdonított abszolút elsőbbség, mint annak formális feltétele, hogy mi 

lehet megismerhető tárgy, Hans Kelsen megfogalmazásai révén (KELSEN, 

1976; ROCHA, 2009) a jogelméletben rögzült. Ezért hangsúlyozzuk, hogy a 

jogban a pragmatikus-rendszerbeli racionalitás elméletileg távol 

helyezkedik el a dualista elvektől (logikusan levezetve), ami a bizonyítás 

alatt álló hipotézis útjára mutat néhány támpontot. 

 
 
 
 
9 "Ugyanennek az illúziónak köszönhetően mindent a tényektől vagy mindent az elmélettől várunk. Valójában az 

illúzió akkor kezdődik, amikor azt képzeljük, hogy az egyik oldalon a tények, a másikon pedig az elmélet áll, és amikor 

elrejtjük azt a helyzetet, amelyben ez a felosztás megjelenik. Ilyenkor kénytelenek vagyunk úgy leírni a tudás 
mozgását, mintha nem vennénk részt benne, és az egyik vagy a másik oldalon rögzíteni az eredetét. Úgy ítéljük meg 

például - és bizonyos értelemben joggal -, hogy a történelmet feldolgozzák, mielőtt a történész tárgyává tenné". 
(LEFORT, 1990, 256. o.). Claude Lefort a "The Forms of History" című kötetet alkotó különböző esszéiben a tudás 

történetiségét bizonyító érveket sorakoztat fel. Érdemes azonban kiemelni azt az esszét, amelynek a fenti idézet egy 

kivonata, címe: "Az ideológia és a humanizmus születése", különösen a 256. és az azt követő oldalakon.
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Niklas Luhmann néhány tézisét az autopoiesis fogalmára alapozta 

(LUHMANN, 2002). Ebben az összefüggésben elsődleges fontosságú 

számunkra, hogy megkérdőjelezzük azt a funkciót, amelyet az autopoiesis 

kategóriája a jogi tudás megalapozásában betölt. Más szóval, mi a kapcsolat 

az autopoiesis fogalma és a szubjektum episztemo-logikai decentralizálása 

között a jogi tudás érvényesítésében? 

 
4. Autopoiesis: az élőlények önszerveződése 
 

Humberto Maturana és Francisco Varela biológiafilozófusok a 

hetvenes évek közepén (1970-es évek) az élőlények szerveződési folyamatát 

kutatták. Vizsgálataik során megalkották az "autopoiesis" kifejezést az 

élőlények önreferenciális szaporodásának jelölésére. A chilei biológusok 

téziseinek kibontakozása számos elméleti területet érintett, nemcsak a 

természettudományok, hanem a humán tudományok területét is. Jelentős 

eset volt az a konnotáció, amelyet Niklas Luhmann adott a fogalomnak, 

mégpedig a társadalmi rendszerek magyarázó horizontjában (a mi céljaink 

szempontjából különösen a jogrendszer autopoietikus konstitúciójában). 

Végül, Maturana és Varela autopoiesise különböző elméleti beáramlásokat 

vetett fel, amelyek megkönnyíthetik a társadalmi rendszerek 

autopoiesisével kapcsolatos jegyzetek megértését (Luhmann). 

Maturana és Varela elmesélik, hogy olyan kifejezést kerestek, amely 

az "élők körkörös szerveződését" jelképezi, és a hangsúlynak a szerveződés 

körkörös aspektusára kell esnie (MATURANA; VARELA, 1997). A 

differenciált rendszerek mint élőlények azt jelzik, hogy a biológiai 

jelenségeket "molekuláris autopoietikus rendszerek" alkotják 

(MATURANA; VARELA, 2004; MATURANA, 2002). Kijelentve tehát, hogy 

a biológiai jelenségek "a molekuláris autopoietikus rendszerek 

működéséből, vagy működésük történelmi esetlegességeiből" származnak.
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mint olyan, és ezért az élőlény és a molekuláris autopoietikus rendszer 

ugyanaz" (MATURANA; VARELA, 1997, 18. o.). 

Az élőlények mint autopoietikus rendszerek az autonóm lét egy 

sajátos formájával rendelkeznek, amelyben életük minden aspektusa csak 

önmagukhoz kapcsolódik (MATURANA; VARELA, 1997; MATURANA, 

2002). A szerzők az élőlények autonómiáját a maga minimális formájában, 

azaz "élő egységként" írták le. Ezeket az egységeket nem lehetett csak 

anyagi összetevőikben elemezni, mivel szerveződésük dinamikája is 

lényeges meghatározásukhoz (MATURANA; VARELA, 1997). 

Ezért a tapasztalat "[...] nem olyan célból vagy kapcsolatból eredt, 

amelyben az eredmény irányította volna az őt létrehozó folyamatok 

menetét" (MATURANA; VARELA, 1997, 12. o.). Az önreferenciális 

rendszerek az összes összetevőjük termelő körforgásának folyamatos 

megvalósításával és megőrzésével működnek (MATURANA, 2002). Ily 

módon minden e produktív dinamika megvalósításában és megőrzésében 

történik velük; meghatározva és konstituálva őket, egyidejűleg 

autonómiájukban (MATURANA; VARELA, 1997; MATURANA; VARELA, 

2004). 

Maturana és Varela (1997) autopoiesisről szóló beszámolója több 

szempontból is megalapozza az episztemológiai megközelítést. A szerzők 

tézisei túllépnek a biológiai tudomány keretein, és így új kiindulópontot 

jelentenek más tudományterületek számára. Kifejezetten a szerzők egyes 

szövegei az autopoiesis fogalma mellett érvelnek episztemológiai 

szempontból, tekintettel azokra a tudáselméleti problémákra, amelyek 

megválaszolására a kategória artikulálható. Az egyik ilyen klasszikus 

probléma a tudás "eredetének" kérdése, vagyis az összes lehetséges 

magyarázat elve. A kérdéssel kapcsolatban Maturana és Varela a 

következőket állítja:
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Az élőlényeket alkotó jelenségek rendszerszintű jellegének 

megértése, amelyet az autopoiesis elmélete lehetővé tesz, lehetővé teszi, 

hogy az élőlények keletkezését a Földön vagy bárhol a kozmoszban az 

élőlény mint önálló entitás spontán kialakulásaként magyarázzuk, amint a 

molekuláris autopoietikus dinamika mint rendszerszintű jelenség létrejön 

(MATURANA; VARELA, 1997, 24. o.). 

A szerzők által kiemelt másik probléma az élő anyagi entitások 

azonosságának kérdése volt. Az "autonómia", az "élő egység" és a 

"komponensek szerveződésének dinamikája" közötti kapcsolatok alapvető 

fontosságúak az élő rendszerek autopoiesiséhez. Az alábbiakban az 

"identitás" fogalmát írják le: 

2. Az élőlény szerveződése alapvetően az anyagi entitásként való 

identitásának konstitúciós mechanizmusa. 3. Az identitás konstitúciójának 

folyamata körkörös: anyagcsere-termékek hálózata, amely többek között 

olyan membránt hoz létre, amely lehetővé teszi a hálózat létét. Ez az 

alapvető körkörösség tehát az élő egység egyedülálló öntermelését jelenti a 

sejtek szintjén. Az autopoiesis kifejezés az élőnek ezt a minimális 

szerveződését jelöli. Az autopoietikus identitás minden interakciója 

nemcsak fizikai-kémiai struktúrája szempontjából, hanem szervezett 

egységként, azaz saját maga által létrehozott identitására vonatkoztatva is 

zajlik. A jelenségek egy új szintje jelenik meg kifejezetten: a jelentések 

konstitúciója. Az autopoietikus rendszerek a természetben az értelmező 

jelenséget avatják be. Az autopoietikus identitás lehetővé teszi az evolúciót 

a reproduktív sorozaton keresztül, a strukturális variációval és az identitás 

megőrzésével. Az egyén identitásának kialakulása empirikusan és 

logikusan megelőzi a fejlődés folyamatát (MATURANA; VARELA, 1997, 47. 

o.). 

 
Francisco Varela, a könyv megjelenésének huszadik évfordulóját ünneplő 

előszóban: "De máquinas e Seres Vivos: autopoiese - a organização do vivo",
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megemlíti az autopoiesis fogalmának lehetséges felhasználási módjait. A 

szerző bírálja a szó szerinti használatot, de ünnepli azt, amit "folytonosság 

általi használatnak" nevez: 

[...] arról van szó, hogy komolyan kell venni azt a tényt, hogy az autopoézis az 

élőlények autonómiáját kívánja a biológia jellemzésének középpontjába 

állítani, és egyúttal megnyitja annak lehetőségét, hogy az élőlényeket úgy 

tekintsük, mint amelyek saját eredetükből adódóan értelmező képességgel 

rendelkeznek. Vagyis lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk, hogy az 

értelmezési jelenség folyamatos az eredetétől az emberi megnyilvánulásáig. 

Összességében egyetértek ezzel a felhasználással és a lehetséges kiterjesztéssel. 

A jelenlegi elképzelések panorámájában ez talán az egyik legeredetibb 

aspektusa ennek a munkának (MATURANA; VARELA, 1997, 53. o.). 

 

Varela bizonyos szkepticizmust tanúsít az autopoiesis széleskörű 

alkalmazásával kapcsolatban - a természettudományok határán túl. 

Ugyanakkor szimpátiáját fejezi ki az episztemológiai megközelítés iránt: 

"[... ] az autopoiesis összekapcsolása egy episztemológiai opcióval, a sejtes 

életen túl az idegrendszer működéséig és az emberi kommunikáció 

alapjainak megismeréséig egyértelműen gyümölcsöző" (MATURANA; 

VARELA, 1997, 54. o.). 

Röviden, a szekció célja az volt, hogy elemezze az autopoiesis 

fogalmának eredetét Maturana és Varela munkáiban, jelezze a társadalmi 

rendszerek elmélete számára a fejleményeket, valamint kiemelje azt az 

episztemikus perspektívát, amelyet a fogalom alapvetően magában hordoz 

alapkoncepciója óta. Ezután a pragmatikai-rendszerbeli mátrix leírása után 

rámutatunk arra az ismeretelméleti visszhangra, amelyet az autopoiesis 

fogalma kelt. Ebből következően új kérdéseknek kell vezérelniük a 

következő pontot, nevezetesen: mi az autopoiesis funkciója a jogi tudás 

megalapozásában? Végül is, mit jelent az, hogy a jog autopoietikus 

rendszer? 

 
5. Autopoiesis: a tudás feltétele 
 

Az autopoiesis funkciójának meghatározása a jogi tudás igazolásában a 



rendszerelmélet (részleges) fogalmi rekonstrukcióját feltételezi.
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autopoietikus társadalmi (LUHMANN, 1998; 2002; 2016) . A kiindulópont 

az, hogy a társadalom rendszerként épül fel, és hogy a társadalmi rendszert 

a kommunikáció hozza létre. Ezért a társadalmi jelenségeket azon 

kommunikatív dinamikán keresztül vizsgáljuk, amely összeköti és szervezi 

őket mint egészet (ROCHA, 2013b). 

Ennek fényében Clam megjegyzi, hogy az autopoiesis "egyszerűen 

úgy definiálható, mint egy rendszer azon tulajdonsága, amely 'szervezi az 

összekapcsolhatóságot' (az elemei révén)" (CLAM, 2013, 90. o.). Ráadásul 

a konkrét világban bebizonyosodik, hogy a társadalmi kötelékek mások, 

egyediek; talán ez magyarázza, hogy a luhmanni elmélet miért nem 

hangsúlyozza a racionalitást, a konszenzust vagy az identitást. Luhmann 

ezzel szemben árnyalja "a különbség előállítását, a 

töredezettség, a szingularitás" (ROCHA, 2013b, 29. o.; LUHMANN, 1998). 

Luhmann (2002) szerint a modern társadalmat a (al)rendszerek 

funkcionális differenciálódása ("részleges társadalmi rendszerek") jellemzi, 

azaz a társadalmi rendszer alrendszerei által végzett funkciók 

széttagoltsága és specializálódása figyelhető meg. Ily módon a jogrendszer 

alkotja a jog törvénykönyvét, a gazdasági rendszer a gazdaság 

törvénykönyvét, és így tovább a  t ö b b i  részleges társadalmi rendszerrel 

(ALCOVER, 1993). A differenciálódás dinamikájának fontos 

következményét látjuk a rendszerek általi jelentéskonstrukcióban, 

miközben "csak a rendszerek vannak felruházva jelentéssel, a környezet 

csak egy durva komplexitás, amely redukálva már egy rendszer része" 

(ROCHA, 2013b, 35. o.). King is ebbe az irányba érvel: "[...] a társadalmi 

rendszereket nem embercsoportokként [... ], hanem 

jelentésrendszerekként határozza meg". (KING, 2009, 78. o.). 

Ezért a jelentés és a kommunikáció fogalma az autopoietikus társadalmi 

rendszerek középpontjában áll, mert Luhmann szerint: "csakis
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a kommunikáció képes kommunikációt létrehozni. A kommunikáció így 

kapcsolódik az úgynevezett "szimbolikusan általánosított kommunikációs 

eszközökről" szóló vitához. " (ROCHA, 2013b, 35. o.). Leonel S. Rocha a 

luhmanni "kommunikáció" fogalmát a következők szintéziseként adja 

vissza: "[...] az információ, a kommunikáció és a megértés közötti szintézis. 

" (ROCHA, 2013b, 35. o.). Ez a szintézis aszerint lehetséges, ahogyan a 

média lehetővé teszi a jelentés előállítását. Ebben az összefüggésben a 

kommunikáció mint az autopoietikus társadalmi rendszerek magja valamit 

jelez a szubjektum episztemo-logikai decentralizációja felé. A jelentés 

feltétele a jog autopoietikus rendszerében nem a logikai racionalitásból 

ered - mint a jogi tárgyak reprezentációjának feltétele. Ebben az 

összefüggésben Schwartz azt állítja, hogy: 

 
Mindebből egy érzékelhető evolúciós hajlam következik, amely a 

kommunikációval korlátozza a társadalom meghatározhatatlan és nem 

manipulálható komplexitását, és előre meghatározza a benne megvalósítható 

lehetőségek mezőjét. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy a kommunikáció 

megelőzi a témákat, és olyan jelentésválasztássá válik, amely megszabja saját 

határait. [...]. Azt is mondhatjuk, hogy a jelentés valójában az az eszköz, 

amellyel a rendszer magához h o z z a  a  környezete összetettségét.  A 

rendszerek által nyújtott lehetőségek határa a környezetétől való 

különbözőségének egységében rejlik. Weberrel ellentétben a 

rendszerelméletben a jelentés nem az egyének elméjében lévő szándékos 

reprezentációból származik. A jelentés nem a cselekvés következménye, hanem 

a rendszer/környezet megkülönböztetéséből fakad (SCHWARTZ, 2013, 63-64. 

o.). 

 

A rendszer és a környezet vagy környezet közötti különbségtétel nagy 

jelentőségű a társadalmi rendszerek autopoiesisének magyarázatában. 

Antunes hangsúlyozza, hogy az autopoiesis nem csak önszerveződést 

jelent. Azonban elsősorban elemeinek önreprodukcióját jelöli (ANTUNES, 

1989). A portugál professzor szerint az önreprodukáló rendszerek: "[...]
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képesek arra, hogy ezeket az elemeket maguk állítsák elő, hogy saját eredeti 

termelési feltételeiket állítsák elő, és így függetlenedjenek a mindenkori 

környezetüktől". (ANTUNES, 1989, XI. o.). A társadalmi rendszerek 

autopoiesisének önreprodukáló aspektusa tehát a kategória fontos szerepét 

mutatja. 

Nem if lehetne hagyja a  címről megemlíti a

 probléma az interszubjektivitás. Antunes hangsúlyozza, 

hogy a kommunikáció a társadalmi rendszerekből származik, mint annak 

genezisét. Továbbá hangsúlyozza, hogy az interszubjektivitás nem az 

elszigetelt kognitív szubjektumok (szolipszisták) racionalitásából ered. 

Ezért a jogász hangsúlyozza, hogy 

 
A társadalmi jelenségek területén az elemzés alapegysége még mindig a 

"kommunikatív aktus", azaz minden szimbolikusan kikristályosodott 

interakció, amely, ha nem is önkéntesen, de sikeresen létrehoz és kialakít egy 

bizonyos interszubjektív viselkedésmintát. Amint egy ilyen magatartásminta 

prospektív módon orientálja az interszubjektív kapcsolatokat (vagyis a 

múltbeli interakciók mintája a jövőbeli interakciók előfeltételeként és 

korlátjaként kezd működni), egy kommunikatív rendszer kialakulásának 

lehetünk tanúi. És a társadalmi rendszer pontosan ez: a kommunikáció 

autopoietikus rendszere, azaz olyan rendszer, amelyet a kommunikációs 

aktusok önreprodukáló és körkörös perpetuum mobile jellemez, amely új 

kommunikációs aktusokat hoz létre. [...]. Ebből világosan kiolvasható a 

társadalmi és a biológiai autonómiája is, hiszen az egyén részt vesz a társadalmi 

rendszerben, de nem része annak: vagyis ha bizonyos, hogy az egyéneken 

keresztül létezik a kommunikatív diskurzus ilyen mintázata, akkor az is biztos, 

hogy ez a minta, ha egyszer rögzül, magának a kommunikációnak a 

metakommunikatív előfeltételévé válik, mint olyan külsővé, és a résztvevők 

által n e m  manipulálhatóvá (akik legfeljebb tematizálhatják ezt a mintát, d e  

n e m  v á l t o z t a t h a t j á k  m e g ,  amiért büntetésül f e l a d j á k  magának 

a kommunikatív diskurzusnak a z  előfeltételét, kívül helyezve magukat a 

kommunikációs rendszeren. (ANTUNES, 1989, XII. o.).
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A Readingi Egyetem (Egyesült Királyság) professzora, Michael King 

"Az igazság az autopoiesisről a jogban" című cikkében (2009) az angol-

amerikai tudósoktól származó, a jog autopoietikus rendszerének 

elméletével szembeni kritikák ütős szintézisét mutatta be. Nyilvánvaló, 

hogy nincs mód ezek rekonstruálására, mivel az meghaladná ennek az 

írásnak a kereteit; az érdeklődő olvasót ezért King professzor szövegéhez 

utaljuk. Érdemes azonban kiemelni az Arthur Jacobson által a Michigan 

Law Review-ban (87 [1989], 1647-1689. o.) megjelent "Autopoietic Law: 

The New Science of Niklas Luhmann" című cikkében megfogalmazott 

kritika egy olyan aspektusát, amelyet az angol professzor is elemez (KING, 

2009, 56. o. és köv.). 

A "jogrendszer egységéről" szóló luhmanni felfogás kritikájának 

fényében Jacobson azzal vádolja Luhmannt, hogy a jogrendszert 

"egyénfelettiként" kezelte. Másképpen fogalmazva: a valódi egyén 

kikerülne a jogi autopoézisből. Ez a szempont Jacobson szerint az "egyén 

marginalizálását" és ezáltal a jog autopoietikus elméletének a 

"pozitivizmushoz és a naturalizmushoz" való közeledését jelentené. (KING, 

2009). 

Azonban Luhmann elutasítása az egyén mint elemzési egység 

használatának szükségszerűen két kritériummal kell, hogy szembesüljön: 

a) egy de facto autopoietikus jogrendszernek be kell vonnia az egyént a 

rendszer önreprodukciós műveleteibe; és b) az egyénnek a jogrendszerben 

való decentralizálása éppen arra irányul, hogy ne essen bele a "jog mint 

kinyilatkoztatás" (KING, 2009, 62. o.) egyik változatának szükségességébe. 

Ezért Jacobson értelmezése nem tükrözi hűen azt, amit Luhmann 

konfigurált. Röviden, King professzornak igaza van, amikor azt állítja, hogy 

jelentős torzulás van Luhmann autopoiesis-koncepciója és az általa 

Jacobson "képzeletbeli menekülésnek" nevezett felfogása között (KING, 

2009).
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A "differenciált rendszerek" egységük fenntartásának feltételeként azt 

mutatják be, hogy "operatívan zártak", ugyanakkor "kognitívan nyitottak" 

(KING, 2009), és arra törekednek, hogy az őket alkotó különbséget 

szemléljék. A nyitás és a zárás egyidejűsége a rendszereken belüli 

paradoxonról árulkodik, ami a jogrendszer esetében a döntéshozatal 

"kritériumait" eredményezi (TEUBNER, 1989; ALCOVER, 1993; ROCHA, 

2013b). Teubner hangsúlyozza, hogy ami paradoxon, az a jog valósága, és 

nem csak a róla való elmélkedés. Ezért "a paradoxon átvitele a jogról való 

gondolkodás világából a jog társadalmi valóságának világába megmarad. 

"(TEUBNER, 1989, 18. o.) 

Az autopoiesis fogalma az "egydimenziós" szemléletű jogelméletek 

dogmatikus linearitásának alternatívájaként jelenik meg (ROCHA; 

MARTINI, 2016), amelyet a klasszikus ellentmondásmentesség logikája 

inspirált. Ugyanebben a horizontban Clam kiemeli a luhmanni "elméleti 

tervezést" mint "topológiai", abban az értelemben, ahogyan a modern 

matematika kölcsönzi a fogalmat (CLAM, 2013). Így a német szociológus 

reflexiói "'helyekről' artikulálódnak primordiálisak, mint például a 

komplexitás, a rendszer és környezete, a kettős kontingencia, a jelentés, a 

'tapasztalatszerzés' (Erleben) és a cselekvés, a kommunikáció, az idő, az 

önreferencia" (CLAM, 2013, 81. o.). 

Teubner (1989) hangsúlyozza, hogy az autopoiesis elmélete szakítást 

eredményez a "körkörösség tabujával". Ezt a szakítást azonban nem a 

"körkörös érvek puszta elfogadásaként" kell értelmezni, hanem "magának 

a körkörösségnek az új perspektívájaként: többé nem intellektuális 

problémaként (a gondolkodás hibájára vonatkozóan), hanem magát a jogi 

gyakorlatot érintő problémaként". (TEUBNER, 1989, 19. o.). Ezért Teubner 

a társadalmi rendszerek autopoiesisének fogalmi jegyzeteire hivatkozik, 

mint
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a jogi gyakorlat ("jogalkotási és jogtudományi") vizsgálatához szükséges 

eszközök (TEUBNER, 1989). Azaz, hogyan kezeli az önreferencia 

paradoxonjait, és hogyan ér el bizonyos stabilitást az oszcillációi ellenére? 

Teubner azt állítja, hogy: 

 
A jog abszolút meghatározatlansága így relatív meghatározatlansággá alakul át. 

Az autopoiesis elmélete a következő elemek kombinációjának köszönhetően 

kínál elemzést a jogi gyakorlat megoldásaira a jog meghatározatlanságának 

problémájára: önreferencia, paradoxon, meghatározatlanság, stabilitás a saját 

értékek révén. A jogrendszer a saját jogi/legális megkülönböztetésének 

alkalmazásával egy önreferenciális kör alapján építi fel önmagát. Az ilyen 

önreferencialitás elkerülhetetlenül tautologikus és paradox helyzetekhez vezet, 

és ezért felelős magának a jognak a viszonylagos meghatározatlanságáért. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy fatalisztikusan meg kell adnunk magunkat egy 

ilyen eredménynek, hiszen a paradoxonból eredő meghatározatlanság 

problémáira vannak megoldások (TEUBNER, 1989, 24. o.). 

 

A szintézisben az autopoiesis a jogrendszer értelmének feltételeként 

konfigurálódik, így kötődik a jogi tudás érvényességéhez (ALCOVER, 1993). 

Vagyis a "jogi legitimitás" teljes autonómiáját a "jogrendszernek 

önmagában kell átruházni, egységének egyetlen szimbólumává válva". 

(CLAM, 2013, 105. o.). Ebben a horizontban a pragmatikai-rendszerbeli 

mátrix megközelíti hipotézisünket. Vagyis a tudás logikai tárgya, amely a 

klasszikus jogtudomány igaz vagy hamis leírásaira jellemző, elveszíti 

episztemikus kiindulópontként való központi szerepét. A jog pragmatikai-

rendszerbeli racionalitás valójában egy új episztemikus kezdetet kínál, 

amelynek középpontjában az autopoiesis áll. Sőt, "ez a komplexitás 

megfigyelése, és nem naiv visszatérés a dogmatika deskriptivizmusához".
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(ROCHA, 2009, 11. o.). Ezért úgy jellemzik, mint a "társadalmi rendszerek 

kommunikációjában a kontingens műveletek eredményeként fellépő 

jelenségek megfigyelését". (KING, 2009, 73. o.). 

Marad azonban autopoietikus elmélkedéseink utolsó elemzése, 

amelynek eddig megtett útja megerősíteni látszik az elején feltételezett 

hipotézist. Mint említettük, ennek az írásnak a koncepcionális logóját 

Teubner professzor úr gondolatai adták a "Jog mint a globális társadalom 

autopoietikus rendszere" című gyűjteményben (2005a), egészen pontosan 

a nyitó fejezetben: "A jog mint autopoietikus rendszer". 

"Lélektani rendszerünk" "jó körforgásának" nyomában elindulunk 

azoktól a pragmatikai-rendszertani előfeltevésektől, amelyek Teubner 

professzor elmélkedéseinek utat nyitottak, hogy most visszatérjünk 

azokhoz a döntő kérdésekhez, amelyek intellektuális indításként szolgáltak. 

Ily módon fény derül a végső kérdésekre: a fent említett fejezetben szereplő 

érvek miért adtak okot a jogi tudás érvényesítésében a szubjektum 

decentralizálásának intellektuális intuíciójára? Mit jelent Teubner 

professzor javaslata, miszerint a jogrendszernek új episztemikus 

szubjektumként kellene konfigurálnia magát? 

 
6. Konstruktivizmus: a jog mint episztemikus szubjektum 
 

Ebben a részben az "El Derecho como Sistema Autopoiético" 

(TEUBNER, 2005a) című szöveget kommentáljuk, amely a jogrendszer 

autopoiesisét a jog kognitív eszközeként magyarázza (az episztemikus 

antiindividualizmus és antirealizmus, hipotézisünk alapjai által körülírt 

elemzés). Teubner professzor megjegyzi, hogy a jogszociológia elméleti 

nyelvezetében széttöredezettség tapasztalható, ami a "nagy elméletek 

visszatérésének köszönhető a humán tudományokban" (Q. Skinner). A 

széttagoltság a jogszociológia "különböző fogalmi tartományokra" való 

felosztását vonta maga után,
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ami a szociológiai-jogi jelenségek kifejezésének homályosságát 

eredményezi. Vagyis a "Galimatazo (Jabbervocky)" - a Teubner által a 

jogelméleti nyelv homályosságának színezésére használt nyelvi játékban 

(TEUBNER, 2005a). 

Az elméletek célja az összetett társadalmi-jogi valóságok átfogása. 

Egy olyan probléma, amely rámutat arra, hogy a hétköznapi nyelvvel való 

leírása nehézségekbe ütközik. Pontosan azért, mert a diskurzus elégtelen a 

konkrét komplexitással szemben. Ez a szempont közös a 

posztstrukturalizmus, a kritikai elmélet és az autopoiesis elmélet által 

inspirált jogelméletekkel. Így Foucault, Habermas és Luhmann, teszi 

hozzá Teubner, "imaginan unas realidades sociales cuya construcción va 

más allá de los limites del linguaje ordinario. " (TEUBNER, 2005a, 23. o.; 

BERGER; LUCKMANN, 1995). A szerzők reflexiói eltekintenek a 

"mindennapi metafizika" (Pizzorno) úgynevezett "reifikációjától", 

amelynek jellemzői az "episztemológiai realizmus" és a "módszertani 

individualizmus". (TEUBNER, 2005a; BERGER; LUCKMANN, 1995) 

Ezért a posztstrukturalizmus (diskurzus), a kritikai elmélet 

(társadalmi önreflexió) és az autopoiesis elmélet (önszerveződés) jogi 

elméletei közötti különbségek ellenére két episztemikus tulajdonságuk 

közös: az antirealizmus és az antiindividualizmus (TEUBNER, 2005a). A 

joggal kapcsolatban, az episztemológiai változásnak az individualitás 

anovapercepciójával való konjugációjával kapcsolatban rámutatnak, hogy 

"[... ] e l c o n s t r u c t i v i s m o  se deshace de la ingenua suposición 

realista de que los actores humanos, a través de sus acciones intencionales, 

configuran los elementos básicos de la sociedad". (TEUBNER, 2005a, 24. 

o.). 

A szociálkonstruktivista episztemológia nem úgy fogja fel a 

társadalmi valóságnak alárendelt valóság eszméjét, mint ami "kívül van", 

vagyis ami feltételez egy dualizmust a konstitúcióban (BERGER; 

LUCKMANN, 1995). Másrészt, "[...] es el Derecho el que, como sujeto 



epistémico
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autónomo, construye su propia realidade social". (TEUBNER, 2005a, 24. 

o.). A valóságnak ez a konstrukciója a szubjektum episztemo-logikai 

decentralizálását hozza felszínre, mivel a "transzcendentális szubjektum" 

megszűnik a valóság reprezentációjának alapjául szolgálni, mint a 

klasszikus ihletésű jogelméletekben. Teubner tehát úgy véli, hogy a jog 

nem az emberi lények szándékos cselekedeteinek a terméke. Valójában "es 

el Derecho como un artefacto cultural". Továbbá, arra a következtetésre 

jutva, hogy: "Muy al contrario, es el Derecho el que, como processo 

comunicativo, crea actores humanos como artefactos semânticos a través 

de sus operaciones jurídicas." (TEUBNER, 2005a, 25. o.). 

Az autopoiesis elmélete egy új, a "módszertani individualizmustól" 

függetlenített társadalmi megismerést biztosít. Valójában azt az 

elképzelést, hogy minden kollektív jelenség az egyének szándékos 

cselekedeteire redukálódik, nem támasztja alá a pragmatikus-rendszeri 

racionalitás (TEUBNER, 2005a). Ezért a hegemón gondolkodásból, 

nevezetesen a realista és individualista vágásból való menekülés 

lehetőségeként épül fel. Az autopoiesis elmélete, a kritikai elmélet és a 

posztstrukturalizmus következésképpen "reemplazan al individuo 

autónomo por procesos comunicativos y no por entidades supra-

individuales". (TEUBNER, 2005a, 28-29. o.). Azt is fontos megjegyezni, 

hogy Luhmann és Foucault radikálisabb volt az "egyéni szubjektumból 

való kiábrándulásban". Az autopoiesis elméletével kapcsolatban Teubner 

így gondolkodik: LUHMANN separa totalmente los procesos psíquicos de 

los sociales y percebe al individuo en la sociedad como un artefacto 

semântico, como un producto de la auto-observación de la autopoiesis 

social. Los nuevos sujetos epistémicos son los sistemas sociales 

autopoiéticos. (TEUBNER, 

2005a, 29. o.). 

A jogelméletnek, amelynek célja egy jogi episztemológia kidolgozása, újra 

kell fogalmaznia a jog és a társadalom fogalmát (ALCOVER,
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1993). A művelet három lényeges változáson múlik: I) a realizmus 

konstruktivizmussal való felváltása; II) a valóság egyéni konstrukciójának 

felcserélése a valóság társadalmi konstrukciójára (TEUBNER, 2005a; 

BERGER; LUCKMANN, 1995); és III) a jognak mint normarendszernek a 

jog mint episztemikus szubjektumnak a felfogásáról való áttérés 

(TEUBNER, 2005a). Az első pont a kanti ismeretelmélet (KANT, 2001) 

feladását jelenti, míg a másik kettő "új utat nyit a jog- és 

társadalomelméletben" (TEUBNER, 2005a, 29. o.). A valóság társadalmi 

konstrukciója a megismerés társadalmi alapjait teszi egyértelművé, 

ahogyan azt egyetlen más hagyományos tudásszociológia sem tette 

(BERGER; LUCKMANN, 1995). A harmadik pont tekintetében: "atribuye la 

creación de una realidad social autónoma a las prácticas discursivas del 

Derecho". 

(TEUBNER, 2005a, 29. o.). 

Teubner (2005a) egy már említett szempontot is kiemel, amely 

megkönnyebbülése miatt megérdemli a hangsúlyt: az "önreferencialitás 

paradoxonainak" produktív felhasználását. (ROCHA; MARTINI, 2016). 

Mint autopoietikus rendszerek, a diskurzusok igazolása 

elválaszthatatlanul összefonódik saját körkörösségükkel; sőt, "[... ] nem 

tudnak mást tenni, mint olyan szabályszerűségeket létrehozni, amelyek 

önmagukat szabályozzák, és amelyek saját szabályszerűségeik átalakulását 

irányítják". (TEUBNER, 2005a, 36. o.). Olyan gondolat, amely megerősíti 

a Jogrendszer mint új episztemikus szubjektum tézisének megértését. 

Az önreferencia paradoxonjai nem logikai gondolkodási hibák, 

hanem olyan valóság, amelytől soha nem lehet megszabadulni. Más szóval, 

"a társadalmi diskurzusok "vakon" tanulják meg azokat a működési 

módokat, amelyek érvényesek, hogy alkalmazkodjanak egy olyan 

környezethez, amelyhez nincs hozzáférésük. " (TEUBNER, 2005a, 37. o.). 

A radikális konstruktivizmus ily módon a társadalmi valóság kognitív 

folyamatát magyarázni képes elméleti perspektívaként bontakozik ki 



(BERGER; LUCKMANN, 1995).
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Teubner kiemeli, hogy minden tudás a külső világ által belsőleg konstruált, 

mivel a tudásnak nincs hozzáférése a "kinti" valósághoz. (TEUBNER, 

2005a). 

Az elméleti vagy empirikus kognitív folyamatok a megismerő egység 

belső konstrukcióiként jönnek létre. A belső konstrukciók érvényességének 

vizsgálata a külső valósághoz viszonyítva csak a világ különböző 

konstrukcióinak belső összehasonlítását jelenti (TEUBNER, 2005a; 

BERGER; LUCKMANN, 1995). A német szerző megjegyzi, hogy a "valóság 

társadalmi konstrukciójának" ez a radikalizált változata kizárja az "acción 

o el pensamiento individual"-t (TEUBNER, 2005a, 37. o.), emlékeztetve a 

jelen cikk alapvetésére. A valóság társadalmi konstrukciója és a valóság 

pszichikai konstrukciója tehát elkülönül egymástól. Lássuk csak: 

Az autopoiesis elmélete szerint a pszichikus folyamatok saját zárt 

reproduktív hálózatot - pszichikus autopoiesist - alkotnak. Ez csak saját 

maguk számára elérhető, és a kommunikáció számára teljesen 

hozzáférhetetlen. A kommunikáció viszont kialakítja saját önreprodukciós 

hálózatát - a társadalmi autopoiesist -, amely csak a kommunikáció 

számára hozzáférhető, és nem hozzáférhető semmilyen pszichikai folyamat 

számára. Az biztos, hogy az egyének újra megjelennek a kommunikáció 

világában, de csak mint kommunikatív konstrukciók, mint szemantikai 

artefaktumok, amelyeknek nincs megfelelésük a tudattal vagy a pszichikus 

világ autopoietikus folyamataival (TEUBNER, 2005a, 38. o.). 

A pszichés folyamatok és a társadalmi folyamatok egymás mellett 

léteznek. A szinkronizáció és a koevolúció révén kapcsolódnak egymáshoz,

 de a autonómia a  oldalon megfelelő

 működési dinamika (LUHMANN, 1998). Ily módon a valóság 

felépítésében van egy szimmetria, ami egyenértékű azzal, hogy azt 

mondjuk, hogy: "los procesos psíquicos producen constructos mentales de 

la sociedad, y los procesos sociales producen constructos comunicativos de 

la psique. " (TEUBNER, 2005a,
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38). Valójában a konstruktivizmus radikalizálódása és a diskurzus 

dezindividualizálása a társadalmi episztemológia tartalmi fejlődéseként 

írható le, különösen a habermasiánus és a foucault-i változatokhoz képest 

(TEUBNER, 2005a). 

Luhmann a modernitásról mint a különböző episztémák közötti 

állandó vitáról alkotott elképzelést. Vagyis a társadalom autonóm 

diskurzusok sokaságára való feldarabolódása az episztémák 

diverzifikálódását okozza. Pontosan, a megismerés egységes módjának 

elvesztése (mint a középkorban az "Isten" eszméje) a modern világ alapvető 

tulajdonsága. A társadalmi fragmentáció többszörös "zárt kommunikációs 

hálózatok" formájában valósul meg, amelyekben minden hálózat felelős a 

saját valóságának megkonstruálásáért; olyan konstrukciókért, amelyek 

elvileg egymással összeegyeztethetetlenek (TEUBNER, 2005a). 

A  címen. ugyanaz egyidejűleg, a szorzás és

 töredezettség az egyéniségek sokszorozódása megfelel a 

társadalmi diskurzusok megsokszorozódásának és széttöredezettségének. 

Sajátos kódjai és programjai alapján minden egyes specializált 

kommunikációs hálózat "személyeket" - az egyes szereplők szemantikai 

artefaktumait - hoz létre, amelyeknek cselekvéseket tulajdonít. A 

"többszörös lét" (Elster) a modernitásban a társadalmi diskurzusok 

széttöredezettségének terméke (TEUBNER, 2005a, 39). 

O antiindividualizmus vagy elnyomás a tárgy logikai a 

jogi ismeretek a társadalmi intézmények általi szocializációnak megfelelően 

alakítja az egyéni tudást. Végül is: 

 
[...] az olyan intézmények, mint a jog, a tagjaik elméjétől függetlenül "tudnak". 

El Derecho procesa autónomamente información, crea mundos de sentido, fija 

objetivos y fines, produce construcciones de la realidad y define las expectativas 

normativas - y todo esto independientemente de las construcciones del mundo 

que existen en las mentes de los juristas (TEUBNER, 2005a, p. 41).
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A jog autopoietikus társadalmi rendszerként konstituálódik, 

amennyiben "elemi műveletek hálózataként épül fel, amely rekurzív 

módon reprodukálja az elemi műveleteket. E rendszer alapelemei a 

kommunikáció, nem pedig a normák" (TEUBNER, 2005a, 42. o.). Ezért az 

"analitikus-normativista" és a "szociológiai-realista" jogelméletek

 kudarcot vallottak a azonosítás a

 a törvényrendszer alapvető tulajdonsága. Az 

előbbiek a jogot normarendszerként fogják fel. A szociológiai-realista 

viszont a jogot a szakemberek és a jogi szervezet rendszereként fogta fel, 

tehát az embert mint episztemikus szubjektumot feltételezte (TEUBNER, 

2005a). 

A jog autopoietikus rendszerét, ahogyan azt már kifejtettük, 

elemeinek önszerveződése és önreprodukciója jellemzi. Az önreprodukciós 

állapot megértése a kommunikációnak mint a törvényrendszer alapvető 

tulajdonságának feltételezéséhez kapcsolódik (ALCOVER, 1993). Pontosan 

ezek azok a "kognitív eszközök", amelyeken keresztül a jog társadalmi 

diskurzusa képes "látni a világot". Teubner azt állítja, hogy: 

 
El mundo exterior no instruye en modo alguno al Derecho; sólo existe una 

construcción del mundo exterior por parte del Derecho. Esto no quiere decir 

que el Derecho "inventa" arbitrariamente la realidad social. Egy 

konstruktivista perspektíva nem kell, hogy összekapcsolódjon a 

"metodológikus szolipszizmussal"; másképp egy köztes utat keres a 

reprezentacionalizmus és a szolipszizmus között. El constructivismo jurídico 

presupone entonces la "existencia" de un entorno para el Derecho. La cuestión 

no es un aislamiento monadológico del Derecho, sino la construcción 

autónoma de modelos jurídicos de realidad bajo la impresión de las 

perturbaciones ambientales. ¡Orden jurídico a partir del ruido social! 

(TEUBNER, 2005a, 43. o.).
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A jogrendszer mint új episztemikus szubjektum azt jelzi, hogy az 

emberek, akikkel foglalkozik, nem hús-vér emberek, akiknek elméjük és 

agyuk van, tehát nem autopoietikus pszichikai rendszerek (TEUBNER, 

2005a). Ezek azonban pusztán konstrukciók, a jog diskurzusa által gyártott 

szemantikai műalkotások. Ami a pszichikai "környezetet" illeti, helyénvaló 

rámutatni, hogy ezek: "[...] en realidad [sic! ] constructos de los discursos 

prácticos, necesarios para la formación de circulos comunicativos, 

decomunidadesdiscursivas"  (TEUBNER, 2005a, 44-45. o. ). Ez nem utal a 

jogelmélet "de-humanizálódására", sem az episztemikus 

szupraindividualizálódásra (Jacobson). Ezért: 

 
A személyek mint társadalmi konstrukciók nélkülözhetetlenek a jogi 

kommunikációhoz, mivel a jognak mint társadalmi folyamatnak szüksége van 

arra, hogy a kommunikációt egy (egyéni vagy kollektív) szereplőhöz rendelje, 

hogy folytatni tudja önreprodukcióját. Pero estos "actores" son únicamente un 

conjunto de roles (szerepek-kötegek), masks de personajes (karakter-maszk), 

productos internos de la comunicación jurídica (TEUBNER, 2005a, 44-45. o.). 

 

Fontos elmondani, hogy az egyéni szubjektum felváltásának kérdése 

ugyanolyan meghatározó, mint a "megismerési központok 

megsokszorozódásának" kérdése. Teubner professzor utal arra, hogy a 

"discursos sociales son los nuevos sujetos epistémicos que compiten con la 

conciencia del individuo" (TEUBNER, 2005a, 46. o.). Ha a megfigyelés 

megszűnik az egyéni szubjektumtól való eltávolodás, akkor megszűnik 

"monokontextuálisnak" lenni (TEUBNER, 2005b; 2005a; ROCHA, 2009). 

Végül, úgy tűnik, hogy a megismerés több központja a 

"polikontexturalitás" (TEUBNER, 2005b) gondolatában csúcsosodik ki. Az 

autopoietikus elmélet támogatja a különböző társadalmi diskurzusok 

episztemikus autonómiáját, és így "[...] részt vesz a "szubjektum 

decentralizálásában", azaz az alejar al
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sujeto de su posición privilegiada como centro del conocimiento único y 

último". (TEUBNER, 2005a, 46. o.). 

A konstruktivista szemlélet a jogrendszernek megkerülhetetlen 

episztemikus tekintélyt kölcsönöz. Az ismeretelméleti konstruktivizmus 

megkérdőjelezi a modern tudomány dogmáját az "önkinyilatkoztatásról" 

mint az egyetlen igaz tudásról. Vagyis kétségbe vonja azt az igényét, hogy 

monopóliummal rendelkezik a valósághoz való hozzáférés terén (BERGER; 

LUCKMANN, 1995). Ez azt jelzi, hogy a tudomány nem külső tényeket fedez 

fel, hanem konstruál. A radikális konstruktivizmus Luhmann szerint azt 

képviseli, hogy a tudomány olyan világkonstrukciót működtet, amelyet 

saját megkülönböztetései legitimálnak, és nem a világ mint olyan 

(TEUBNER, 2005a). 

 
7. Záró megjegyzések 
 

Mindenekelőtt engedélyt kérünk arra, hogy tiltakozzunk valami ellen, 

amit a brazil jogi egyetemek folyosóin hallani lehet, nevezetesen, hogy a 

luhmanni ihletésű jogelmélet "nehéz", "érthetetlen" vagy "Galimatazo" - 

ahogyan Teubner professzor nevezte. Az autopoiesis elméletének ezek az 

ábrázolásai talán nem teljesen valótlanok. Tény, hogy első pillantásra 

némi nehézséget okoz a jelentés és a fogalmi szerveződés. Mindazonáltal 

ez csekély jelentőségű azzal szemben, amit a jogtudományi iskolákban 

gyakran állítanak. Nyilvánvalóan sürgős, hogy az akadémikusok 

elmélyítsék olvasmányaikat, és ne "töröljék" az autopoézist az első 

felmerülő nehézségnél. Sorról sorra kell olvasni, párbeszédbe kell állítani a 

lelket önmagával, fogalomról fogalomra kell gondolatban tárgyalni; 

kétségtelen, hogy így a pragmatikus-rendszerszemléletű racionalitás 

zökkenőmentesebben fog kibontakozni. Végezetül térjünk vissza az 

elméleti kérdésekre, vagy inkább lássuk az elemzések által elért elméleti 

eredményeket. Az esszé összekötő szála a jogi tudás érvényesítésében a 

szubjektum decentralizálásának hipotézise volt, a megfogalmazások 



szerint
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pragmatikus-rendszerszintű. Így bemutatjuk, hogy a pragmatikus-

szisztematikus mátrix a jogban, mint racionalitás, kognitív szempontból 

alkalmas a mai globális társadalom különböző (jogi) követelményeinek 

megközelítésére. A társadalmi komplexitás egyértelművé teszi az 

interszubjektív döntéshozatal mindennapi kockázatát, mivel az 

esetlegesség a széttöredezett társadalom jellemzője. A luhmanni inspiráció 

antimetafizikai projektje tehát a jogi diskurzus de-

transzcendentalizációját működtette az episztemikus szubjektum 

dezindividualizációján keresztül. A különbség előállításáról való 

gondolkodás valójában az identitás előállítási módjának megváltozását 

eredményezte, vagyis a szubjektum episztemo-logikai dekoncentrálását 

mozgósította. Az autopoietikus elmélet interdiszciplinaritása megszüntette 

a módszertani tisztaság (semlegesség) dogmáját, mivel a jogi tudás 

elméleti északi része azóta a társadalmi gyakorlaton nyugszik. A kanti 

transzcendentális szubjektumot elhagyták a társadalmi (al)rendszerek 

által kommunikatív módon "létrehozott" kollektív szereplők javára. 

Következésképpen a "lét" és a "kell lennie" szétválasztásának tézise 

megdőlt: a jogelmélet most már egy társadalomelmélethez kapcsolódik, 

szem előtt tartva a norma és a társadalom közötti kapcsolatot. A 

társadalmi gyakorlat tapasztalatai ugyanis minden tudás egyik 

elkerülhetetlen feltételét tárják fel: a tudás 

történelmi dimenzió vagy episztemológiai történetiség. 

Az autopoiesis fogalmának alapvető funkciója a jogi tudás 

érvényesítésében nyilvánvalóvá vált. Maturana és Varela munkáiból való 

eredete óta episztemológiai rezonanciát oszlat el. A chileiek kutatásai 

rávilágítottak az autopoiesis központi tulajdonságaira: az önreprodukcióra 

és az önszerveződésre. A jogrendszer autopoiesise lehetővé teszi a jog 

számára, hogy az általa létrehozott kommunikációs dinamikára alapozva 

megkonstruálja saját összetevőit. Vagyis a Jog megteremti saját eredeti 

termelési feltételeit (Teubner).
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Ezért az autopoiesis fogalma alapvető fontosságú a Jog rendszerének mint 

új episztemikus szubjektumnak a koncepciója szempontjából, az 

individualista irányultságú elméletek rovására. 

A társadalmi rendszerek autopoiesise mint a jelentés feltétele a 

kommunikációra mint működésük konstruktív magjára mutatott rá. Az 

érzék tehát olyan eszközként mutatkozott meg, amellyel a rendszer 

elkerüli a környezet vagy a környezet komplexitását. Ennek fényében a 

társadalmi rendszer autonómiája azt írja elő, hogy az egyén részt vesz a 

társadalmi rendszerben, de nem része annak. Bár a kommunikatív 

diskurzus mintája az egyéneken keresztül létezik. Egy ilyen minta, ha 

egyszer rögzül, magának a kommunikációnak a metakommunikatív 

előfeltételét képezi. Ezért külsődlegesnek és a résztvevők által nem 

manipulálhatónak tűnik (Antunes). Az autopoietikus társadalmi 

rendszerek ugyanis rendszerszintű műveletekből álló körkörös 

hálózatokat alkotnak. Ezért a társadalmi rendszerek önreprodukcióját a 

kognitív nyitásukkal (a környezet felé) társított működési zártságuk (saját 

kódjuk) garantálja. 

A pragmatikai-rendszerbeli mátrix tehát antirealista és 

antiindividualista módon szerveződik. Ezt a társadalmi konstruktivista 

episztemológiának nevezzük, mivel a valóságról alkotott elképzelése nem 

"kívül" helyezkedik el a t u d á s  alanyán. A  k o n s t r u k t i v i z m u s  

valójában az egyéni szubjektumból való kiábrándulást e x t e r n a l i z á l j a , 

mivel az autopoietikus társadalmi rendszer új episztemikus 

szubjektumként jelenik meg, azáltal, hogy magát a társadalmi valóság 

műalkotásaként konfigurálja. 

Az ismeretelméleti konstruktivizmus cáfolja a modern metafizika 

csábítását, miszerint csak a tudományos ismeretek voltak érvényesek. A 

metafizikai hagyomány a logikai szükségszerűség álcája alatt belecsúszott 

a világ figyelmen kívül hagyásába, amit a tisztán formális kánonok 

jelentettek. A történelmi vagy társadalmi világ figyelmen kívül hagyása a 



világ meghatározó aspektusának, az esetlegességnek a megvetése nevében 

történt.
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beton. A kontingens logikai formalizálásának lehetetlensége indította el 

annak ismeretelméleti elutasítását a realista és individualista elméletek 

által. Valami, ami a társadalmi konstruktivista episztemológia esetében 

nem történt meg. 

Végül fontos elmondani, hogy a szubjektum episztemo-logikai 

decentralizálása a "megismerési központok megsokszorozódásának" 

témájával egyenértékű téma. A kutatás tout court árnyalta, hogy a 

megismerés több központja a "polikontextualitás" fogalmára utal 

(TEUBNER, 2005b). Nos, ha a megfigyelés megszűnik az egyéni 

szubjektumból kiindulni, akkor megszűnik "monokontextuális" lenni. 

Mindezzel szemben milyen kapcsolat áll fenn az itt felállított diagnózis és 

a polikontexturalitás között? A pragmatikai-rendszeri mátrixra vonatkozó 

további vizsgálatok valóban ennek a kapcsolatnak a megvilágításához 

vezetnek. Végül is, mennyiben kapcsolódik a polikontexturalitás fogalma a 

jogi tudás érvényesítésében a szubjektum decentralizálásához? 
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Jog, politika és részleges társadalmi szférák az 
új alkotmányos rend kialakításában a 

globalizált világban 
 

Laerte Radtke Karnopp 1 

 
 

1 Bevezetés 
 

Az alkotmányt a Niklas Luhmann (2016) által javasolt 

rendszerelméletben a politika és a jog alrendszerei2 közötti strukturális 

összekapcsolódásként gondoljuk el, amely a politikai alrendszer olyan 

modelljére reagál, amelynek középpontjában az állam áll. E strukturális 

összekapcsolódás ellenére a politika és a jog fenntartja jól meghatározott 

rendszerszintű funkcióit, biztosítva mindkettő funkcionális 

differenciálódását, de e jelenség előállításában irritálják egymást. 

A globalizáció, amely a jogon és a politikán túl a legkülönfélébb 

társadalmi szférákban, köztük a gazdaság, a tudomány, az oktatás, a 

technológia, az informatika és más ágazatokban is lebontotta a nemzeti 

államok határait, megmutatta az államközpontú alkotmányos modell 

elégtelenségét, ami a Gunther Teubner (2005; 2020) által problematizált 

új alkotmányos rend szükségességét vetette fel, még inkább a nemzeti 

államok és a transznacionális entitások mellett álló új magánszereplők 

megjelenése miatt. 

A világ forgatókönyvének átalakulása és a globalizáció globális 

társadalomra gyakorolt hatásai miatt a következő kérdés merül fel: 

 
1 PhD-hallgató jogász (Unisinos). Mester- és alapképzés (UFPel). Irodalomtudományi alapképzés (UFPel). A Sul-rio-

grande-i Szövetségi Oktatási, Tudományos és Technológiai Intézet (IFSul) főrevizora. 

2 Ebben a szövegben az egész szövegben az "alrendszer" kifejezést választottuk, amikor a teljes társadalmi rendszert 

alkotó egyes rendszerekre utalunk (LUHMANN, 2016), hogy kiemeljük azt a gondolatot, hogy ezek a rendszerek ebben 

a nagyobb rendszerben, azaz a társadalomban vannak.
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hogyan alakul ki a jog, a politika és más részleges társadalmi szférák 

alrendszerei közötti kapcsolat az új alkotmányos rend kialakításában? 

Ebből a problémából kiindulva e cikk célja, hogy elgondolkodjon azon, hogy 

a globalizált forgatókönyvben a politika és a jog strukturális 

összekapcsolódásából eredő alkotmányos modell mennyire (nem) 

elégséges, és milyen alternatíva(k) kínálkozik(nak) előtte. 

Ennek érdekében a cikk első része a jog alrendszerének funkciójának 

kifejtését szolgálja, amelytől megkülönbözteti magát a környezetben, ami 

Luhmann (2016) A társadalom joga című művének harmadik fejezete 

alapján történik. Ebben a szakaszban azt próbáljuk tisztázni, hogy a jog 

mint operatívan zárt, de kognitívan nyitott alrendszer hogyan kezeli a 

normatív elvárásokat. A második rész a különböző alrendszerek közötti 

strukturális összekapcsolódásként megjelölt jelenséggel foglalkozik, 

hangsúlyt fektetve a politika és a jog közötti, az alkotmány által 

materializált kapcsolatra, e szerző szemszögéből is. Az utolsó részben 

Teubner (2005; 2020) gondolatait mutatjuk be egy olyan új alkotmányos 

rendről, amely képes megfelelni a globalizált világtársadalom igényeinek. 

Az alábbiakban ezekre a szakaszokra térünk rá. 
 
2 A jog szerepe Niklas Luhmann rendszerelméletében 
 

A társadalom joga című mű harmadik fejezete (LUHMANN, 2016) a 

jognak a társadalom rendszeréhez és magához a jogi alrendszerhez 

kapcsolódó funkciójával foglalkozik. Ez a fejezet számos olyan fogalmat 

érint, amelyek a társadalom mint rendszer (és különösen a jog mint 

annak egyik alrendszere) megértése szempontjából relevánsak, és 

amelyeket ebben a fejezetben, ha néhány sorban is, de megpróbáltunk 

felvázolni egy rövid elméleti úton. Ebben az összefüggésben,
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A szerzőnek a jog funkciójára vonatkozó főbb megfontolásait 

rendszerszemléletének keretein belül mutatjuk be. 

A fejezetet nyitó, a jog funkciójának értelmét lefordító kérdés arra 

vonatkozik, hogy a differenciált jogi alrendszer léte (mint sajátos jogi 

normák terméke, szintén differenciált) milyen problémákat old meg a 

társadalom rendszerében (LUHMANN, 2016, 165. o.). Ennek megfelelően a 

funkció a modern társadalom alrendszerei közötti különbségtétel 

kritériuma, így az egyik alrendszer nem gyakorolhat olyan funkciót, 

amelyet elsősorban egy másik alrendszer lát el, a funkcionális 

dedifferenciálódás vagy annak korrumpálódása esetén (GONÇALVES; 

VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 63. o.). Ezért meg kell határozni a jogi 

alrendszerre háruló funkciót, valamint azokat a szolgáltatásokat (vagy 

teljesítményeket), amelyeket a társadalom más alrendszerei számára 

nyújtani tud, ami lehetővé teszi a velük szembeni megkülönböztetését. 

Luhmann (2016, 176. o.) számára a jog egyetlen funkciót lát el, 

mégpedig azt, hogy időbeli, társadalmi és anyagi dimenziókban való 

általánosítása révén ellenpontozva stabilizálja a normatív elvárásokat egy 

policentrikusan fragmentált társadalomban (GONÇALVES; VILLAS BÔAS 

FILHO, 2013, 133. o.). Bár Luhmann szerint a részfunkciókra való felosztás 

lehetséges, egy jogi alrendszer differenciálódási folyamatát tekintve 

egyetlen funkciót kell figyelembe venni ahhoz, hogy vitathatatlan 

eredményekre jussunk, mert "a funkciók bármely sokasága a társadalmi 

metszéspontok problémáit és a jog elhatárolásának homályosságát 

generálná" (LUHMANN, 2016, 176-177. o.), ami magát a funkcionális 

differenciálódást veszélyeztetné. 

A normatív elvárások stabilizáló funkciója nagyobb fokú bizalmat 

biztosít az egyén számára, így "a mindennapi élet csalódásaival nagyobb 

nyugalommal tud szembenézni, vagy legalábbis biztonságban van, hogy 

nem esik rossz hírbe az elvárásaival szemben".
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(LUHMANN, 2016, 175. o.). Ezen elvárások általánosítása nagyobb 

biztonságot nyújt egy komplex társadalomban, mivel m e g s z ü n t e t i  a 

személyre szabott mechanizmusoktól v a l ó  f ü g g ő s é g e t  (LUHMANN, 

2016, 175. o.). 

A jog sajátos funkciójának meghatározásával azonosítható minden, 

ami a jogi alrendszer működésének tekintendő, ami egy pozitív (törvényes) 

és egy negatív (törvénytelen) értékkel rendelkező bináris kódon és e két 

érték konkrét megítélését lehetővé tevő feltételes programokon keresztül 

történik (GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 109. o.). A normatív 

elvárások stabilizálásának funkciója és a törvényes/jogellenes kód tehát 

kiegészítik egymást a jog autopoietikus alrendszerének működési 

zártságának megértésében. 

A jog funkciójának megfelelő megértéséhez először is tisztáznunk kell, 

hogy mik az elvárások, és különbséget kell tennünk a kognitív és a normatív 

elvárások között. Luhmann számára mind a valóság, mind a lehetőségek 

síkját az esetlegesség jellemzi, ami közvetlenül kapcsolódik a komplexitás 

elméletéhez. A világot a lehetőségek túlterheltsége teszi összetettebbé, és a 

rendszerek nem mindegyiket tudják aktualizálni. Ezért szükséges a 

komplexitás csökkentésére olyan struktúrákat felállítani, amelyek 

megfelelnek az elvárások struktúráinak, amelyek ugyan nem szüntetik meg 

a komplexitást és az esetlegességet, de elviselhető szintre vezetik azokat 

(GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 86-87. o.). 

Így az elvárások, mint struktúrák, a komplexitás csökkentésére 

szolgálnak azáltal, hogy egy adott rendszer kiválasztási lehetőségeit 

behatárolják, és nagyobb valószínűséggel ruházzák fel annak működését. Az 

elvárási struktúrák által betöltött szelektív funkció két különböző szinten 

működik: (1) az egyszerű véletlenszerűséggel szemben az elvárási 

struktúrák nagyobb stabilitással működnek, ami csökkenti a
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ugyanezen elvárások frusztrációi;  é s  (2)  másrészt aaduplacontingency3 

miatt összetettebbé és kondicionáltabbá kell válniuk, reflexívvé kell válniuk, 

azaz elvárások elvárásaként kell jellemezni őket (GONÇALVES; VILLAS 

BÔAS FILHO, 2013, 88. o.). 

Mivel a várakozási struktúrák csak nagyobb valószínűséget adnak a 

választásoknak, de nem határozzák meg azokat, mindig fennáll a 

várakozások meghiúsulásának lehetősége. Ezért a struktúráknak 

mechanizmusokat kell kidolgozniuk az ilyen frusztrációk feldolgozására, 

hogy ők maguk (a struktúrák) ne tegyék ki magukat veszélynek. 

Mivel ezek a struktúrák a jelentésrendszerekre (társadalmi és 

pszichikai), és nem a fizikai világra vonatkoznak, a jelentés fent említett 

három dimenziójában kell őket kezelni, nevezetesen az időbeli, társadalmi 

és anyagi dimenzióban. A jog, mint társadalmi alrendszer tehát olyan 

struktúra, amely e három dimenzió normatív viselkedési elvárásainak 

kongruens általánosítására épül, ami azt jelenti, hogy nem elég, ha az 

elvárások általánosításait az egyes jelentésdimenziókban működteti, hiszen 

ezek autonómok, hiszen a lehetőségek kiválasztása az egyikben nem 

feltételezi ugyanezt a kiválasztást a többiben. Ezért a normatív elvárások 

kontrafaktuális fenntartásának biztosításához szükséges, hogy a jog 

szelektív kongruenciát teremtsen a három dimenzió között (GONÇALVES; 

VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 89-90. o.). 

Mint mondtuk, a jog funkciójának helyes megértéséhez különbséget kell 

tenni a kognitív elvárások és a 

 
 
 
3 Niklas Luhmann Talcott Parsons koncepciójából indul ki, hogy meghatározza, mi a kettős kontingencia. A szerző 

szerint a kommunikációs folyamatban a szociális világ az Alter és az Ego kettős perspektívájában konstituálódik, 
a m e l y e k  kölcsönösen kiszámíthatatlan és kontingens szelekciós mechanizmusokat f i g y e l n e k  m e g , vagyis a 

kommunikáció résztvevői osztoznak egy szimbolikus rendszeren, amelynek alapvető értékeiben való megegyezés 
normatív módon irányítja őket. Luhmann azonban a kettős kontingenciát az elvárások elvárásainak gondolatából 

kiindulva kezeli, amely feltételezi, hogy a személy viselkedése nem szükségszerűen várható el, hanem több lehetőség 

közül való, saját elvárásaiból végrehajtott választás eredményeként (GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 87-
88. o.).
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normatív, e z  u t ó b b i v a l  f o g l a l k o z i k  a  j o g i  a l r e n d s z e r . 

Így, 

 
Minden várakozás a jövőre vonatkozó várakozásból áll, amely mint ilyen, 

csalódásra hajlamos. A frusztráció kezelésének tehát alapvetően két módja van: 

az elvárás hozzáigazítása az azt frusztráló helyzethez, vagy fenntartása ezzel a 

helyzettel szemben. Az első esetben egy kognitív elvárással állunk szemben, 

amely tanul és alkalmazkodik az ennek ellentmondó helyzethez. A másodikban 

egy normatív elvárással állunk szemben, amelyet még az azt kiábrándító 

helyzettel szemben is fenntartunk (GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 

90. o.). 

 

A várakozások két kategóriába sorolása tehát egy időbeli 

összefüggésből ered, mivel a jövőre való felkészülés során az eshetőségek 

horizontján lehetséges, hogy ezek a várakozások meghiúsulnak. A kérdés 

a frusztrációra adott reakcióban rejlik: a kognitív elvárások frusztrációja a 

rendszer alkalmazkodását eredményezi, amely "megtanulja" és beépíti a 

kedvezőtlen helyzetet, amely így annak részévé válik; a normatív 

elvárások ezzel szemben a csalódással szemben olyan mechanizmusok 

segítségével maradnak fenn, amelyek reagálnak ezekre a frusztrációkra és 

feldolgozzák azokat. A jognak nem másért van a normatív elvárások 

kontrafaktuális stabilizálásának funkciója. 

Ebben az értelemben, 
 
 

Míg az előbbiek [kognitív elvárások] lehetővé teszik a valósághoz való 

alkalmazkodást, mert a tapasztalt frusztrációknak megfelelően változnak és 

átstrukturálódnak, és ezzel együtt tudásgyarapodást biztosítanak, addig az 

utóbbiak [normatív elvárások] túlélik a frusztrációt. Ezek kontrafaktuális 

struktúrák, mert a csalódás hatására nem kerülnek felülvizsgálatra 

(GONÇALVES; BACHUR, 2019, 131. o.).
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A kognitív elvárásokra jellemző tanulás tehát a rendszer azon 

képessége, hogy egy inger (vagy irritáció) hatására bekövetkezett korábbi 

viselkedést visszanyerje és hasonló körülmények között megismételje, 

Luhmann (2016, 177-178. o.) szerint az elvárásokról való lemondásként 

jellemezhető. A jog alrendszere esetében abban különbözik, hogy olyan 

normatív elvárásokat biztosít, amelyek nem hajlamosak erre a tanulásra, 

vagyis az elvárásokat idővel változatlanul fenntartja, még egy ténybeli 

csalódás esetén is (a rendszer nem "tanul" a csalódás hatására) 

(GONÇALVES; BACHUR, 131. o.). 

A norma tehát az elvárások időbeli strukturálásának egy olyan 

formájának felel meg, amely "abban áll, hogy egy adott elvárást 

normatívaként rögzít, és a frusztrációk elnyelésének mechanizmusai 

révén semlegesíti azt az attól eltérő magatartásokkal szemben" 

(GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 90. o.). Mindazonáltal a 

luhmanni elmélet szakít azzal az elképzeléssel, hogy "a norma a 

megfeleléshez vezető motivációkból konstituálódik" (LUHMANN, 2016, 

179. o.). A funkcionális koncepcióban, amelyben a normát olyan 

magatartási elvárásként értelmezzük, amely akkor is stabilizálódik, ha 

kontrafaktuálisan is, a funkciója nem az, hogy a motivációkat irányítsa, 

hanem az, hogy garanciákat nyújtson erre a kontrafaktuális 

stabilizálódásra. Így a funkciója nem az, hogy előírja egy magatartás 

megfelelőségét, hanem az, hogy megvédje azokat, akiknek ez az elvárásuk 

van. 

Gonçalves és Villas Bôas Filho (2013, 90. o.) a luhmanni elméletben a 

frusztrációk elnyelésének egyéb mechanizmusaira is rámutatnak, a 

normaszegések előfordulásának figyelmen kívül hagyásától kezdve a be 

nem tartás szankciójáig. Mégis, a norma funkcionális fogalma nem engedi 

meg a szankcióval való fenyegetésből vagy szankcionálásból való 

meghatározását, bár annak lehetősége olyan szimbolikus eszközt képez, 

amely lehetővé teszi az elvárás jogként való elismerését (LUHMANN, 2016, 



179. o.). Még mindig
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Luhmann (2016, 180. o.) számára tehát a norma bevezetése a stabilitás 

feltételét jelenti, hiszen nem tudja fenntartani magát, ha nincs minimális 

elvárás a betartására. 

A normák csak azért nyernek jogi minőséget, mert jogrendszerként 

differenciálódnak, így sok normatív elvárás létezik e minőség nélkül. A jog, 

mint autopoietikus alrendszer, kiválasztja azokat az elvárásokat, amelyeket 

védeni kell, és jogszerűségét csak annak a rekurzív hálózatnak a 

megfigyelésével lehet megállapítani, amelyben létrejött. Így megvalósítható 

bizonyos elvárások stabilizálása, "amelyekkel el lehet igazodni olyan 

élethelyzetekben, amelyekben nincs megfelelő biztonság, amelyekben vagy 

nincs elégséges kontroll a jövő felett, vagy az alternatívák fokozatos 

megtanulása nem megengedett" (LUHMANN, 2016, 183. o.). 

Luhmann (2016, 171-172. o.) szerint ez az időbeli kötöttség korlátozza 

a viselkedés szabadságát, így azok, akik az elvárásokkal ellentétesen 

kívánnak cselekedni, az anticipáció miatt kárt szenvednének, ha egy 

jövőbeli időpontban elmarasztalva látnák magukat. Mindazonáltal az 

időbeli kötöttséget elfedi az a motivációs funkció, amelyet a jog magára 

vállal, az elvárásaihoz kapcsolódó kötelesség szimbolikájának részeként, 

amely figyelembe veszi a tanulás és az alkalmazkodás lehetőségét azok 

számára, akik elősegítik annak meghiúsulását. Ezért "a jog időbeli 

referenciája a normatív funkcióban található meg, abban a kísérletben, 

hogy legalább az elvárások szintjén felkészüljön egy ismeretlen, valóban 

bizonytalan jövőre" (LUHMANN, 2016, 173. o.). 

Mivel a normatív elvárások beállítása csak a jelentés időbeli 

dimenziójára reagál az általánosításban, a kongruencia elérése érdekében 

szükséges, hogy ez a társadalmi dimenzióban is megtörténjen, egy másik 

mechanizmus, nevezetesen a viselkedési elvárások intézményesülése 

révén. Az intézményesülés a feltételezés
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intézményesített elvárások, így a konszenzus, még ha fiktív is, olyan 

feltételezést képvisel, amelyet már nem kell konkrétan kifejezni, és amely 

mellett szól a "feltételezett önbizalom". A jog területén a szerződés és az 

eljárás mint intézményesítő mechanizmusok alakzatai vannak 

(GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 91. o.). 

A jelentés anyagi dimenziója végül az elvárások tartalmára utal, 

absztrakt viszonyítási pontokat állít fel az elvárások konkrét 

megalapozásához. Az absztrakció négy, fokozatosan egyre absztraktabb 

azonosítási elvből indul ki: emberek, szerepek, programok és értékek. 

Ebben a tanulmányban fontos kiemelni a döntéshozatali programokat, 

"amelyek "absztrakciós szintje lehetővé teszi egyrészt, hogy jelentős 

számú elvárást vegyenek figyelembe, másrészt, hogy megkülönböztessék 

azokat azoktól, amelyek nem vonatkoznak rájuk" (GONÇALVES; VILLAS 

BÔAS FILHO, 2013, 94. o.). Ezek az intézményesülés által biztosított 

döntési szabályok, amelyekhez képest a viselkedés változhat, amellett, 

hogy maguk is változhatnak. Az absztrakció foka szerint magasabb 

szinten helyezkednek el, mint a személyek és a szerepek, de kevésbé 

absztraktak, mint az értékek, amelyek nagyfokú általánosításuk miatt nem 

képesek biztosítani a rendszerek differenciálását. A jogi alrendszer az 

if/then sémán alapuló feltételes döntéshozatali programokat használ, így 

azok visszamenőleges jellegűek, azaz egy korábbi eseménytől függ, hogy 

működésbe lépjenek. A döntési programok hozzájárulnak a 

törvényes/jogellenes kód meghatározásához és ahhoz, hogy e pólusok 

mindegyikéhez hozzárendeljék a velük együtt járó viselkedéseket, 

hozzájárulva a jog mint önreferenciális alrendszer sajátos funkciójának 

reprodukálásához, és 

autopoietikus.
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A normatív elvárásoknak a jog alrendszere által történő kongruens 

általánosításának rövid áttekintése a következőképpen mutatható be4: 

 
A modern pozitív jog (döntések által meghatározott és érvényesített) szankciót 

használ a frusztrációk elnyelésére az időbeli dimenzióban, a fiktív konszenzust 

az elvárások általánosítására a társadalmi dimenzióban, immunizálva azokat 

az eltérő magatartásokkal szemben, a feltételes döntési programokat pedig a 

materiális dimenzióban a "ha/akkor" sémából származó döntések 

megszerzésére (GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 97. o.). 

 

Luhmann (2016, 190-191. o.) a funkció meghatározása után a 

továbbiakban a rendszerekben való megvalósításával foglalkozik, és azt a 

kérdést teszi fel, hogy mi az érvényesség fenntartása akkor is, ha valami 

nem valósul meg. A válasz erre a kérdésre a rendszer és a környezet 

megkülönböztetéséhez vezet, hogy minden (al)rendszer megőrizze 

autopoiesisét és működési zártságát, hogy biztosítsa működését. 

A jog esetében egy olyan elvárásokat szabályozó alrendszerről van szó, 

amely megkülönbözteti magát a környezetben, függetlenül attól, hogy az 

az általa felállított szabályok szerint fog-e cselekedni, hiszen "a rendszer a 

lehetőségei keretein belül stabil marad, függetlenül attól, hogy a környezet 

hogyan választ" (LUHMANN, 2016, 191. o.). Mivel működése szempontjából 

zárt alrendszerről van szó, ezért belsőleg gondoskodnia kell a 

következőkről teljesítés a saját funkciók, a 

másodrendű megfigyeléseken keresztül reflexív módon működik. 

A jog funkciójának megvalósulásáról a jogi alrendszer működési 

zártságával és a környezethez való viszonyával kapcsolatban Luhmann 

(2016, 192. o.) tisztázza: 

 
 
4 A normatív elvárások jog általi kongruens általánosításának témája a Luhmann által megjelölt három dimenzióban 
nem tárgya ennek a cikknek, ezért kevésbé részletesen foglalkozunk vele. További részletekért az olvasót Gonçalves 

és Villas Bôas Filho (2013, 86-97. o.) szövegéhez ajánljuk, amely igen didaktikusan mutatja be a témát.
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A jogot nem egyszerűen erős politikai támogatással érvényesítik, majd kisebb-

nagyobb mértékben kikényszerítik. Ezzel szemben a jog csak akkor jog, ha 

elvárható, hiszen a normatív elvárás normatívan elvárható. Ennyiben a jog 

nem hierarchikusan felülről, hanem heterarchikusan - tehát kollaterálisan - és 

a hálózatok formájában a szomszédság meghatározásával határozódik meg. 

 

A jognak ez a körkörös önmegerősítése empirikusan megfigyelhető a 

jogi alrendszeren belül egy részlegesen szervezett rendszer 

megkülönböztetésével, amelyet ugyanezen alrendszer d ö n t é s e i n e k  

s z e r v e z e t i  r e n d s z e r e k é n t  jellemez, amely Luhmann (2016, 193-

194. o.) szerint a bíróságoknak és a parlamenteknek felel meg, és amely 

annak megerősítésére és módosítására irányul. 

Ez a részleges, a jog alrendszerén belül differenciált döntési rendszer 

a maga körkörös működési körében (és ezért reflexív) hierarchikus marad 

(amikor normákra és szervekre hivatkozik), így "normálják a normálást" 

(LUHMANN, 2016, 194. o.)5 . A döntések e hierarchikus rendszerének 

középpontjában a bíróságok állnak, a perifériáján pedig a többi nem 

bírósági terület, köztük a jogalkotás, amelyek a jogi környezettel és így az 

összes többi társadalmi alrendszerrel való kapcsolati zónaként 

működnének. A periféria e nézet szerint sokkal érzékenyebb a 

környezetből származó irritációkra, mint a döntéshozatali rendszer 

központja (GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 126-130. o.)6 . 

 
 
 
 
5 A jog alrendszerén belül a döntéshozatali rendszer megkülönböztetésének további kifejtéséhez A társadalom joga 

című könyv III. részének 3. fejezetéhez (LUHMANN, 2016, 190-200. o.) ajánljuk az olvasót. 

6 Luhmann A társadalom joga című művének 7. fejezetét "A bíróságok helye a jogrendszerben" vizsgálatának 

szenteli (2016, 397-450. o.).
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Ezután megpróbáljuk feltárni a jog alrendszere és a globális 

társadalmi rendszer részét képező másik alrendszer, a politikai alrendszer 

irritációinak fogadása (és viszonzása) közötti kapcsolatot. 

 
3 A jog és a politika alrendszerei közötti strukturális kapcsolat Luhmann elméletében 
 

Mint mondtuk, a jog, a társadalmi rendszer többi alrendszeréhez 

hasonlóan, operatív értelemben zárt, de kognitív értelemben nyitott, ami 

azt jelenti, hogy perifériáján beáramlásokat (irritációkat) kap a 

környezetéből, egy olyan zónában, amely megfelel mindannak, ami 

meghaladja a központját, beleértve a jogalkotást is. Ebből a feltevésből 

kiindulva elemezhetjük a környezethez való viszonyát, a funkcionális 

differenciáltságot figyelembe véve, kétoldalú formaként értelmezve: 

rendszer és környezet, az utóbbit az előbbi feltételezi. 

A jognak, hogy kifejthesse funkcióját (és alrendszerként 

megkülönböztesse magát), nemcsak feltételeznie kell környezetét, hanem 

kölcsönhatásba kell lépnie vele. Mivel azonban a többi társadalmi 

alrendszer is önreferenciális, nem lehetséges, hogy kívülről (környezetből) 

közvetlenül beavatkozzon beléjük, így a külső jogi szabályozás lehetősége 

is megszűnik. Hasonlóképpen érvényes ez a megállapítás az ellenkező 

irányban is, azaz a többi alrendszertől a jogi alrendszerre (GONÇALVES; 

VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 133-134. o.), mert a többi alrendszer nem tud 

közvetlen beáramlást vagy beavatkozást gyakorolni a jogra, hanem úgy 

ösztönzi azt, hogy saját struktúráiból kiindulva önmaga reprodukálja 

magát. 

Ezért a funkcionális differenciálódás, amely autonómiát biztosít a jogi 

alrendszernek, azt jelenti, hogy a jog már nem rendelkezik a többi 

alrendszer felett, mert



106 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
A funkcionális rendszerszintű differenciálódás feltételezi, hogy az alrendszerek 

önreferenciája megmarad, ami nyomást gyakorol a jog autonómiájára más 

rendszerek támadásaival szemben, amelyek instrumentalizálhatják azt. 

Másrészt azonban más rendszerek önreferenciája megakadályozza, hogy a jog 

közvetlenül szabályozza őket (GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 135. 

o.). 

 

Ebben az értelemben a jog szabályozása az autopoietikus rendszerek 

önreferenciájából adódóan arra kényszerítené, hogy csak 

önszabályozásként jelenjen meg. Ezzel a problémával szembesülve a 

Luhmann által javasolt megoldás, hogy a jogi alrendszer ne kerüljön más 

alrendszerekhez képest szuperpozícióba (és fordítva), és hogy a 

funkcionális korrupció elkerülése érdekében megmaradjon a 

differenciáltsága, a jogi alrendszer normatív lezárásában és kognitív 

megnyitásában rejlik. A jog normatív zártságát a jog kötelező ereje 

biztosítja. 

a törvényes/legális kódhoz, ami lehetővé teszi a működési zárlatát és a 

környezethez viszonyított identitásának fenntartását. Másrészt a kognitív 

nyitottság a funkcionális programokon (jogszabályok, rendeletek, 

szerződések stb.) keresztül valósul meg, amelyek a kódértékeket bírálják 

el, és lehetővé teszik a jog nyitását más alrendszerek felé. Az alrendszerek 

tehát önreferencialitása ellenére nem függetlenítik magukat a 

környezetüktől, hanem megerősítik azt a jellegzetességet, hogy formájának 

két oldala van, egymáshoz kapcsolódva, a környezetet feltételezésként 

szemlélve (GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 135-136. o.). 

Az alrendszerek és környezetük közötti kapcsolatok a következőkön 

keresztül valósulnak meg a csatlakozó szerkezeti 

csatolás. Ez a conceptoremete az autopoietikus 

rendszerek önreferencialitására, amely szerint a rendszerek saját belső 

műveleteikből, operatív zártságukat figyelembe véve, önmagukat 

reprodukálják. Gonçalves és Villas Bôas Filho (2013, 137. o.) szerint,
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Az autopoietikus rendszereket struktúrájuk határozza meg - a társadalmi és 

pszichológiai rendszerek esetében az elvárások struktúrái -, ami kizárja annak 

lehetőségét, hogy a környezetben bekövetkező események meghatározzák, mi 

történik a rendszerben, mivel ez szembemenne saját önreferencialitásukkal. 

Ennek ellenére azonban a rendszer nem létezhet a környezetétől elszigetelten, 

mivel ez pontosan azt a szolipszista elszigeteltséget jelentené, amelyet 

Luhmann el akar kerülni. 

 

A szerkezeti kapcsolódás tehát a környezet által kiváltott irritációk 

kiváltságos csatornája a rendszerben, amely reagál rájuk, létrehozva a 

következőket új konstrukciók belső szerkezetek. Ez a

 mechanizmus ezért fenntartja a jog alrendszerének, 

valamint a többi alrendszernek az integritását, hogy egymáshoz való 

kapcsolódásuk ne okozza megrongálódásukat vagy akár szétválásukat. 

Ezekből a megfontolásokból kiindulva lehet megközelíteni a jog és a 

politika alrendszerei közötti strukturális összekapcsolódást. Luhmann 

számára a funkcionálisan differenciált társadalomban a modern 

alkotmányok egyfajta strukturális összekapcsolódást jelentenek, amelyek e 

két alrendszer között jönnek létre, miközben fenntartják külön 

autopoietikus reprodukciójukat, megőrizve a differenciáltságot 

(GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, 141. o.). 

A politikai alrendszer a társadalom többi alrendszeréhez hasonlóan a 

környezet komplexitásának csökkentésére szolgáló mechanizmus, és 

sajátos esetben a társadalmi rend fenntartására szolgál, mivel döntéseinek 

mindenki engedelmeskedik. Funkciója tehát az, hogy kollektívan kötelező 

érvényű döntéseket hozzon, amihez egy szimbolikusan általánosított 

kommunikációs eszközt, a hatalmat használja, így az ilyen



108 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
a kommunikációt n a g y o b b  valószínűséggel f o g a d j á k  e l  

(KUNZLER, 2004, 133. o.)7 . 

A hatalom a politikai rendszerben a szankciókkal való fenyegetés 

révén biztosítja a kollektívan kötelező érvényű döntések elfogadását. A 

kommunikáció elfogadása ezen alrendszeren belül elkerüli ennek a 

fenyegetésnek a megvalósulását, ami az ideális helyzetet jelenti, tekintve, 

hogy a szankció alkalmazása a hatalom hiányát jelzi, ami nem lesz 

elegendő az engedetlenség megakadályozásához. A szankció gyakorlásával 

a hatalom elveszíti minden szimbolikus hatékonyságát (KUNZLER, 2004, 

134. o.). 

A politikai alrendszer működését vezérlő kód a kormány/ellenzék. A 

kormányt azok képviselik, akik politikai tisztségviselői pozícióból 

gyakorolják a hatalmat és közösen kötelező érvényű döntéseket hoznak. Az 

ellenzéket viszont azoknak tulajdonítják, akik a kormány által 

megvalósítottaktól eltérő stratégiákat javasolnak, és akiknek célja, hogy 

ugyanazokat a politikai pozíciókat betöltsék és hatalmat gyakoroljanak 

(KUNZLER, 2004, 133. o.). 

Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy ahogy a jogi alrendszer központja a 

bíróságok, úgy a politikai alrendszer központja az állam, amelyből 

kiindulva hozza meg a tagjait kötelező erejű döntéseket, amelyek a 

közigazgatás aktusaiban vagy a jogalkotási termelésben fejeződnek ki, és 

amelyek a jogrendszer irritációiból állnak (ROCHA; COSTA, 2020, 27-28. 

o.). Kunzler (2004, 132. o.) ebben az értelemben arra figyelmeztet, hogy az 

állam és a politikai rendszer nem szinonimák, hanem az egyik ennek egy 

alrendszere, azaz megfelel egyetlen politikai rendszer alrendszerének, 

amely a teljes társadalmi rendszerben különbözik. Ily módon a politikai 

alrendszer határai nem 

 
 
 
7 Kunzler (2004,  134. o. )  r á m u t a t , hogy "a p o l i t i k a i  r e n d s z e r  n e m  m i n d e n  k o m m u n i k á c i ó j a  
a  h a t a l o m r a  é p ü l ,  a  parlamenti v i t á k  egy törvényjavaslatról például olyan kommunikáció, amely nem ezt 

a szimbolikusan általánosított kommunikációs eszközt használja. A törvényjavaslat esetleges módosítása nem alakít 



ki kollektívan kötelező érvényű, a környezet elfogadásától eltekintő döntést, ezért a hatalom alkalmazása 

szükségtelen".
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területi, hanem a funkciójához kapcsolódó kommunikációs hálózat által 

körülhatárolt. 

Ezért a politikai alrendszer, amely a jogi alrendszerhez képest 

autonóm és differenciált, sajátos funkciót, kódot és kommunikációs 

eszközt jelent. Két alrendszerről van szó, amelyek a globális társadalmi 

rendszeren belül elkülönülnek egymástól, de amelyek - mint már 

említettük - az alkotmányok mechanizmusán keresztül, egyfajta 

strukturális kapcsolódásként kapcsolódnak egymáshoz. 

A politikai és a jogi alrendszerek kölcsönösen irritálják egymást, és az 

alkotmánynak az a szerepe, hogy ezeket az irritációkat be- és kizárja. Így, 

miközben elválasztja a két alrendszert, biztosítva külön autopoietikus 

reprodukciójukat és elkerülve a kettő átfedését, egyúttal biztosítja a két 

alrendszer összekapcsolódását is, megakadályozva az egyik és a másik 

elszigetelődését. Így a jog alrendszere képes felépíteni, benne azt, ami 

információként szolgálhat számára (GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 

2013, 141. o.). 

Luhmann (2016, 200. o.) úgy értelmezi, hogy a jog és a politika 

szorosan összefonódik, és hogy megkülönböztetésük a norma formájának 

egyik legfontosabb következménye. A funkcionális különbségtétel 

felismerése nem válik annyira nyilvánvalóvá, mivel a jog alkalmazása a 

politikától függ (amely a hatalom médiumát használja), mivel az impozíció 

perspektívája nélkül a normatív stabilitás nem tulajdonítható egyetemesen. 

Másfelől a politika a jogtól függ, hogy biztosítsa a politikailag koncentrált 

hatalomhoz való hozzáférést, és ezt a lehetőséget az ellenzék oldalán is 

megvalósítja (emlékeztetve a kormány/ellenzék kódra, amely a politikai 

alrendszer sajátja). A szerző szerint éppen ez a kölcsönhatás az, ami a két 

alrendszer megkülönböztetését feltételezi. 

A politikai és jogi alrendszerek megkülönböztetése a következő 

pontból indul ki:
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A politika a hatalom médiumát használja, és a politikai hatalom egy magasabb, 

indikatív hatalommal artikulálódik, amely egy direktív hatalommal fenyeget. 

Amint a politikai tendenciák egyfajta kommutációs állomáson egy kollektívan 

kötelező érvényű döntésbe integrálódnak, amely a tervezés ütközéseit 

megvalósítható döntésekké alakítja, akkor azok betartása kényszerítő erejűvé 

tehető. A normatív "kötelesség" ezzel szemben nem feltételezi a hatalom 

felsőbbrendűségét, és mindenekelőtt nem feltételezi a vele szemben artikulált 

megfelelő elvárások felsőbbrendűségét (LUHMANN, 2016, 200-201. o.). 

 

Így, bár a jog és a politika funkcionálisan elkülönülő alrendszerek, 

mégis van közöttük egy olyan kapcsolat, amelyet kölcsönös befolyásuk 

jellemez: a szubjektív jogok intézménye csak egy szervezett politikai 

hatalom kollektívan kötelező erejű d ö n t é s e i  r é v é n  válik lehetővé, 

másrészt ugyanezek a döntések csak jogi formájuk és tartalmuknak a 

hatályos normatív renddel való összhangja miatt kötelező erejűek (SALIM; 

SILVA, 2016, 101. o.). 

Salim és Silva (2016, 100. o.) emlékeztetnek arra, hogy a politikai és 

jogi alrendszerek közötti különbségtétel nem mindig mutatott ilyen világos 

kontúrokat. A modernitás előtti társadalmakban, ahol a funkcionális 

differenciálódás nem volt nyilvánvaló, a jog a hagyományon vagy az isteni 

intézményen alapult, tehát megelőzte a politikát. A politikai terület tehát 

nem arra volt felhatalmazva, hogy megváltoztassa vagy visszavonja, 

hanem arra, hogy megvédje azt. A jog és a politika közötti hierarchia 

körülbelül a 18. században fordult meg, amikor a jog pozitivizálása 

megkezdődött, így a politika a jog fölé kezdte helyezni magát, hogy 

meghatározza annak tartalmát és érvényességét, ami nem jelentett 

garanciát az igazságosság jogi normák általi előmozdítására. Az evolúciós 

pályán, állítják a szerzők, mindkét alrendszer döntő módon differenciálódni 

kezdett a következőkben. társadalom társadalom, különösen a

 Állam
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demokratikus jogállamiság: míg a jogalkotás, amely a politikai szférában, 

a nagyobb összetettség és esetlegesség mellett történik, "programozott 

döntés", addig a bírói döntés, amely a már kialakult jog miatt kevésbé 

összetett és esetleges környezetben történik, "programozott döntés". 

A jog állam általi intézményesítésétől kezdve a politikai hatalomnak a 

joggal való kölcsönös funkciója a jogbiztonság kialakulása, amely lehetővé 

teszi az emberek számára, hogy saját és mások magatartásának 

következményeit a szabályokkal szemben megbecsüljék. Ezzel szemben a 

jog hozzájárul a politikai uralom szerveződési eszközeinek kialakításához, 

azáltal, hogy hatásköri szabályokat vagy politikai intézményeket hoz létre 

(SALIM; SILVA, 2016, 101. o.). 

A politikai rendszer normatermelése - ebben a kölcsönhatásban, 

amelyet a politika és a jog strukturális összekapcsolása operacionalizál - 

alapvető fontosságú a várakozások stabilizálásában és abban, amit Salim és 

Silva (2016, 101. o.) inkább jogbiztonságnak nevez. Ezt fejezi ki Luhmann 

szövege (2016, 202. o.): 

 
A jog rendező funkciója megtartja sajátosságát, mert fontos tudni, hogy mit 

várhatunk el joggal másoktól (és magunktól); vagy, a köznyelvben, milyen 

elvárásokkal nem fogunk nevetségessé válni. Az elvárásokkal kapcsolatos 

bizonytalanság sokkal elviselhetetlenebb, mint a meglepetések és csalódások 

átélése. [...] Természetesen az elvárás és a magatartás stabilizálják egymást, de 

a normák nagyobb bizonyosságot teremtenek az elvárások tekintetében, mint 

ami a magatartást indokolja, és éppen itt járulnak hozzá a társadalmi 

kommunikáció autopoiesiséhez. 

 

Luhmann (2016, 202-203. o.) ezen a ponton szembeállítja a jogi 

kényszerítés szemléletét, amely szerint a norma által jelzett cselekvést vagy 

alávetettséget kényszerítéssel kell kikényszeríteni, vagy ismét a szemléletet, 

amely szerint a



112 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
jogszociológia, amely a szankció erejét használja fel a norma 

kikényszerítésére, amely különbséget tesz a jog mint külső kötelezettség és 

az erkölcs mint belső kötelezettség között. A szerző számára a jog funkciója 

nem az, hogy garantálja a norma által előírt cselekvést vagy mulasztást, 

mivel a jogi alrendszer saját hibáinak menedzserévé válna, vagy csak a 

politikai tervek elégtelenségére reagálna, mivel a szankcióval való 

fenyegetés a hatalom minden szimbolikus hatékonyságával szembeni 

spontán nem-engedelmességről árulkodik, ami a politikai alrendszer 

kommunikációs eszköze. 

A jog funkciója Luhmann rendszerelméletében (2016, 204. o.) tehát 

nem a kollektívan kötelező érvényű döntések kikényszerítésének 

garantálása, amellyel a politikai alrendszer a jogban - tekintettel az 

alrendszerek közötti strukturális összekapcsolódásra - irritációt okoz, 

hanem a normatív elvárások biztonságának lehetővé tétele az előre 

látható, elkerülhetetlen frusztrációkkal szemben. Mindazonáltal 

"elkerülhetetlenné válik a politika és a jog funkcióinak bizonyos szintézise 

- amelynek azonban éppen a különböző funkciók megalapozása az alapja" 

(LUHMANN, 2016, 204. o.). Ha azonban a politikának sikerülne minden 

kötelező erejű döntését kikényszerítenie, a jog paradoxonnal szembesülne: 

miközben nem lennének többé csalódások az elvárásokban, a saját 

elvárásai is meghiúsulnának. 

 
4 Az új alkotmányos kérdés és az alkotmányos töredékek a globalizált világban 
 

Ebben a részben Teubner gondolatait elemezzük a társadalom 

részleges szektorainak alkotmányozásáról a globalizáció (nem csak 

gazdasági) kontextusában, ami eltér attól, amit politikai alkotmányként 

ismerünk. A tanulmányt El derecho como sistema autopoiético de la 

sociedad global (TEUBNER, 2005) című könyvének második fejezetéből 

kiindulva végzi, kitérve a következő témákra
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alkotmányos töredékei (TEUBNER, 2020), a jog alrendszere funkciójának 

meghatározásából és a politikai alrendszerrel való strukturális 

összekapcsolódásából kiindulva, ahogyan azt Luhmann (2016) felvázolta. 

Az alkotmányelméletnek újra kellett találnia magát a Teubner (2005, 

73. o. )  által említett három nagy jelenlegi trend - a digitalizáció, a 

privatizáció és a globális hálózatok kialakulása - által támasztott 

kihívásokkal szemben. Jelenleg a modern alkotmányosság nemzeti 

államokra összpontosító válságáról beszélhetünk, amely új alkotmányos 

kérdést vet fel. Ezt a válságot számos nyilvános botrány fejezi ki, amelyek 

túlmutatnak az országhatárokon és az egész világon elterjedtek: 

 
A multinacionális vállalatok által elkövetett emberi jogi jogsértések; a 

Kereskedelmi Világszervezet ellentmondásos döntései, amelyek a globális 

szabadkereskedelem nevében veszélyeztetik a környezet- és egészségvédelmet; 

a sportdopping; korrupció az orvostudományban és a tudományban; az 

internetes magánközvetítők által a véleménynyilvánítás szabadságának 

veszélyeztetése; a magánszférába való tömeges beavatkozás, amely a 

magánszervezetek által végzett adatgyűjtésből és adatmegőrzésből ered; és 

különös erővel a katasztrofális kockázatok felszabadulása a globális pénzügyi 

piacokon - mindezek a jelenségek nemcsak politikai és jogi szabályozási 

problémákat vetnek fel, hanem a szoros értelemben vett alkotmányos 

problémákat is (TEUBNER, 2020, p. 41). 

 

Megjegyezzük, hogy ez egészen más társadalmi dinamikával 

foglalkozik, mint ami a XVIII. és XIX. században működött, és amit az 

állami alkotmányosság képvisel, amely az abszolút politikai hatalmat az 

állam jogi kötöttségei révén igyekezett korlátozni. Az új alkotmányos 

kérdés másfajta beavatkozásokat követel, amelyek már nem a "nemzeti 

állam politikai hatalmának energiáinak felszabadításán" (TEUBNER, 2020, 

42. o.), hanem általában a társadalmi energiák felszabadításán alapulnak, 

mivel ezek a legkülönbözőbb társadalmi, termelési vagy
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destruktív módon, a nemzetállamok klasszikus határain túlmutatva 

(TEUBNER, 2005, 73. o.; 2020, 41-42. o.). 

Ezzel összefüggésben Teubner (2005, 73. o.) megkérdőjelezi, hogy az 

alkotmányelmélet képes-e általánosítani és újrafogalmazni a nemzeti-

állami alkotmány fogalmát, hogy az általa említett aktuális tendenciákat 

figyelembe véve a korszerűséghez igazítsa azt. Ennek mentén a nemzeti 

államon túli alkotmányosságnak figyelembe kell vennie, hogy az 

alkotmányos problémák áttörik az államhatárokat, és a transznacionális 

térben helyezkednek el, ugyanakkor az intézményesített politikai 

szektoron kívül helyezkednek el, belépve a világtársadalom 

magánszektoraiba (TEUBNER, 2020, 42. o.). 

Az alkotmány fogalmának általánosítása és újraszabályozása8 

kérdésével szemben az alkotmányelmélet a legkülönbözőbb árnyalatú 

reakciókat mutatja be, amelyekre Teubner (2005, 73-77. o.) mutat rá. Az 

első ezek közül megfelel a nemzeti államokon túli világ alkotmányának 

ambiciózus projektjének, amely az ENSZ Alapokmányát a világ 

alkotmányjogának középpontjába emeli, tekintettel arra, hogy azt a 

nemzetközi közösség léptette hatályba. Egy ilyen, még mindig erősen a 

nemzetállam eszméjéhez kötődő modell általánosításának és alkotmányos 

specifikációjának elégtelensége mellett azonban a szuverenitáshoz, a 

döntések hierarchiájához, a szervezett érdekekhez és a demokratikus 

akaratképzéshez való viszonya is tisztázatlan, ha világszinten nem alakul 

ki az állammal egyenértékű szervezet. 

A második lehetőség az lenne, hogy megpróbálnának egy világállam 

nélküli globális alkotmányt bevezetni, mint például egy alkotmányt 

 
 
 
8 T e u b n e r  (2005,  95. o.) s z á m á r a  az általánosítás azt jelenti, hogy az a l k o t m á n y  fogalmát e l  k e l l  

t á v o l í t a n i  a  politikai rendszer és az állam s a j á t o s s á g a i t ó l , annak ellenére, hogy e modell alkotmányos és 

politikai elemei nyilvánvalóan következményekkel járnak; az újraszabályozás pedig az alkotmányos jogintézmények 

újragondolását követeli meg a globális társadalom alrendszereinek sajátosságai, például működésük , struktúráik, 

médiájuk, kódexeik és programjaik fényében.
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spontán államközi kapcsolatok. Azáltal, hogy a nemzeti államok 

együttélését a világpolitika másodlagos/szegmentális differenciálódásának 

tekintjük, az így újrafogalmazott alkotmány megfelelne a decentralizált 

világpolitika és a jog közötti strukturális összekapcsolódásnak. A probléma, 

amivel ez a modell szembesülne, az a kétség, hogy a nem állami szereplők 

alkotmányos alanyokként bevonhatók-e, illetve hogyan vonhatók be. 

Eddig a világ alkotmányának problémája egy alapvetően a nemzeti 

államokhoz kötött politikai rendszer körül forgott. Mindazonáltal vannak 

olyan vélemények, amelyek abból indulnak ki, hogy az alkotmányos 

alanyok listáját ki kell terjeszteni olyan szereplőkre, amelyeket 

hagyományosan nem ismernek el a nemzetközi közjog alanyaiként, mint 

például a nemzetközi szervezetek, a multinacionális vállalatok, a 

szakszervezetek, az érdekeltségi társaságok és a nem kormányzati 

szervezetek, valamint maga az egyén mint az alapvető és emberi jogok 

birtokosa. Ugyanebben az értelemben találjuk az alapvető jogok 

horizontális jellegéről szóló vitákat, hogy ne csak az állami entitások előtt, 

hanem a társadalmi intézmények előtt is megerősítsék azokat, különösen 

azok előtt, amelyek a gazdasági hatalmat képviselik9 , az állami 

intézményekre róva a védelem kötelezettségét (TEUBNER, 2005, 75-76. 

o.). 

Az alkotmányosságról az államtól független módon gondolkodni 

nehéz vállalkozásnak bizonyult, tekintettel arra a széleskörű 

hagyományra, amely az alkotmányt a cselekvés korlátozásának 

eszközeként értelmezi. 

 
 
9 A közelmúlt egyik ténye, amely elősegítheti az alapjogok horizontális jellegéről szóló vitát a részleges társadalmi 

szférák köz- és magánszféra közötti alkotmányozásában, Donald Trump volt amerikai elnök fiókjainak blokkolása a 
Twitter, a Facebook és az Instagram közösségi hálózatokon, amelyet e magánszervezetek azzal indokoltak, hogy 

állítólag arra buzdította támogatóit, hogy 2021. január 6-án megszállják az ország kongresszusát, tekintettel ellenfele, 

Joe Biden utódjává választására. Még ha figyelembe vesszük is az említett magánszervezetek által a blokád indoklását, 
amelynek középpontjában a demokrácia fenntartása áll, a tény enyhén szólva is bizonytalanságot okoz: meddig 

avatkozhat be a magánhatalom harmadik felek alapvető jogaiba? Milyen korlátokat szabhat a köz- és a magánszféra 

alkotmányozása (az internet és más területek) a közhatalomnak (és szűkebb értelemben az államnak), különösen az 
alapvető jogok védelme terén?
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politikai állam. A Teubner (2005) által felsorolt, fentebb bemutatott, 

különböző alternatívákat képviselő elképzelések, amelyek az 

alkotmányelmélet reakcióit jelentik az alkotmánynak a globális 

kontextusban történő általánosítására és újraszabályozására, kisebb-

nagyobb mértékben az államközpontú alkotmányosságban is 

fennmaradnak, a globalizáció valóságához való alkalmazkodási 

kísérletekkel. Ebben az értelemben, 

 
Az alkotmányos hagyomány konstrukcióival szemben kétségtelen, hogy ez a 

három vázlat drámai bővítéseket jelent; mindazonáltal azt a határozott érzést 

keltik, hogy végső soron nem képesek elszakadni a nemzetállami építészet 

vonzerejétől, hanem csak a nyilvánvaló hiányosságokat próbálják kompenzálni 

mindenféle javításokkal, melléképületekkel, felújításokkal, új alagsorokkal és 

homlokzati díszítésekkel: együttesen bonyolítják az építményt, ahelyett, hogy 

új tervrajzot készítenének. A konstrukciós hiba azonban már abban is 

megtalálható, hogy az alkotmány továbbra is államközpontú marad. 

Tekintettel arra a bátorságra, amely az alkotmány újragondolását jelenti a 

politikai globalitás irányába, figyelembe véve az államközi folyamatot, 

beleértve a társadalmi szereplőket egészen az alapjogok társadalomra 

gyakorolt strukturális hatásaiig, ezek az elképzelések továbbra is az 

alkotmánynak a politikai-állami cselekvés felszabadításaként és korlátjaként 

való felfogásában maradnak meg (TEUBNER, 2005, 77. o., fordításunk, 

kiemelés hozzáadva)10. 

 

Az a metafora, amely a világ alkotmányosságának kialakítását az 

állami alkotmányosság adaptációi alapján történő épületreformmal hozza 

összefüggésbe, az alkotmányozás megrögzött vízióját fejezi ki. 

 
10 "Frente a las construcciones de la tradición constitucional, no cabe duda de que estos tres esbozos constituyen 

ampliaciones dramaticas; a pesar de ello, generan la clara sensación de que en última instancia no son capaces de 

desligarse de la fascinación de la arquitectura del Estado-nación, sino tan sólo persiguenar compensar las evidentes 
insuficiencias de ésta mediante todo tipo de reparaciones, edificios anexos, reformas, nuevos sótanos y decoraciones 

de façade: en conjunto, haciendo más compleja la construcción en lugar de edificar de nueva planta. Sin embargo, el 
defecto de construcción se halla ya en el hecho de que la constitución queda centrada en el Estado. Teniendo en cuenta 

la valentía que implica repensar la constitución en dirección a la globalidad política, teniendo en cuenta el proceso 

interstate, incluyendoa agentessocialeshastalosefectos estructurales de los derechosfundamentaleseshacia la 
sociedad, estas concepciones siguen ancladas en un entendimiento de la constitución como liberación y limitación de 

la acción estatal-politica" (TEUBNER, 2005, 77. o., kiemelés hozzáadva).
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a politikai folyamatok nemzeti szintű leülepedésében. A politikai alkotmány 

és a társadalmi alkotmány közötti ingadozás által képviselt dilemma a 

világtársadalomra átültetve a világszintű alkotmányozás lehetőségeinek 

vizsgálatát eredményezi: teljes világalkotmány, nemzeti alkotmányok 

hálózata, autonóm jogi alkotmány vagy egy másik, meg nem nevezett 

forma (TEUBNER, 2005, 78. o.). 

Teubner (2005, 78-81. o.) úgy véli, hogy az alkotmányelmélet egy 

részének ellenállása ellenére már megfigyelhető a világtársadalom 

alkotmányozásának valódi, az államra nem koncentráló folyamata. Ez a 

jelenség empirikusan igazolható több olyan polgári alkotmány 

megjelenésével, amelyek nem csak a világpolitikát képviselő 

intézményekből, sem pedig egy globális alkotmányból származnak.

 amely magában foglalja minden a területek

 társadalmi szférák, de de a világtársadalom 

különböző autonóm alrendszereinek konstitucionalizálása11. Ez a vízió 

szembeszáll azzal a téves előfeltevéssel, hogy a társadalom részleges 

szektoraiban sem az államon belül, sem a transznacionális térben nem 

lennének alkotmányos normák, hanem elismeri az erős sűrűségű 

alkotmányos intézmények létezését, megtörve azt az elképzelést, hogy a 

transznacionális alkotmányos vákuum továbbra is fennállna (TEUBNER, 

2020, 52-54. o.). 

Az új alkotmányos kérdésről való gondolkodás, az állam és a politika 

központi szerepének visszavonása olyan feladat, amelyhez az 

alkotmányszociológia hozzájárul. 

 
 
 
11 A szerző által tárgyalt példa az internet alkotmányosítása, amely releváns kérdésként veti fel, hogy a köz- és 

magánszféra szabályozása átadhatja-e a gazdasági kérdések által befolyásolt magánszektornak a véleményszabadság 
határainak meghatározását. Hasonló jelenség történik egy új világgazdasági alkotmány esetében is, amely a 

világintézményeknek, például a Világbanknak, az IMF-nek és a WHO-nak az alkotmányhoz közeli státuszt adna. 

Ezeken a példákon túlmenően a tudomány, az egészségügy, sőt a viták globális rendszerének alkotmányozásának 
genezise is megfigyelhető, amely a vallások közötti konfliktusok figyelembevételét célzó alkotmányozáshoz 

v e z e t h e t , t e k i n t e t t e l  a z  e csoportok által elkövetett terrortámadásokra, mint például az Egyesült Államok 
elleni 2001. szeptember 11-i támadások esetében (TEUBNER, 2005, 80-81. o.).
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releváns hozzájárulások, mivel a vita horizontját a társadalom minden 

területére kiterjeszti. Az alkotmányszociológia szemszögéből nézve a 

nemzetközi közjog és a nemzetközi politikát alkotó államok világa 

megszűnik központi helyet foglalni ebben a vitában, hogy a 

világtársadalom más részrendszerei, nevezetesen a globális gazdaság, a 

tudomány és a technológia, az oktatási rendszer, az új tömegmédia és az 

egészségügyi rendszer hozzáadódhassanak (TEUBNER, 2020, 44-49. o.). 

Az egyik ilyen evolúciós tendencia, amely az alkotmányos 

gondolkodást leválasztja az á l l a m  l é t é r ő l  é s  k ö z v e t l e n  

b e a v a t k o z á s á r ó l ,  a r r a  vonatkozik, amit Teubner (2005, 87. o.) 

"policentrikus globalizációnak" nevez, tehát a világtársadalom nem a 

nemzetközi politika vezetésével vagy a gazdaság globális hálózatával jön 

létre, bár az előbbi reagálhat a "terrorizmus globalizációja" által (például) 

kiváltott irritációkra, az utóbbi pedig irritációkat okozhat más társadalmi 

szférákban. A szerző szerint a globalizáció "policentrikus folyamat,  

a m e l y b e n  t ö b b  l é t f o n t o s s á g ú  s z f é r a  t ú l l é p  regionális 

korlátain, és autonóm globális szektorokat alkot" (TEUBNER, 2005, 87. 

o.)12 , ami azt jelenti, hogy nem korlátozódik vagy összpontosul kizárólag a 

gazdasági vagy politikai területekre, hanem többdimenziós jellegéből 

adódóan a technológiai, katonai, kulturális és környezeti területeket is 

magában foglalja (HELD, 1995, 62. o. apud TEUBNER, 2005, 87. o.). 

Ez a jelenség több autonóm működési szféra (globális falvak) 

kialakulásához vezet, amelyek világszinten saját dinamikát vesznek fel, 

amelyet külső erők, például az államok, nem tudnak ellenőrizni. 

 
 
 
12 "La globalización es un proceso policéntrico, en el que diversos ámbitos vitales superan sus límites regionales y 

constituyen respectivamente sectores globales autónomos" (TEUBNER, 2005, 87. o.).



Laertes Radtke Karnopp | 119 

 
nemzeti. Ezért a globalizáció nem csak a globális kapitalizmus 

szempontjából érthető meg, hanem a rendszerelmélet szempontjából a 

különböző társadalmi szférák funkcionális differenciálódásaként globális 

szinten (TEUBNER, 2005, 87. o.). 

A globális társadalom többi részterületéhez képest a politikai 

alrendszer globalizációja sokkal lassabban megy végbe. Teubner (2005, 88. 

o.) kiemeli azt az aszimmetriát, amely a teljesen globalizált társadalmi 

alrendszerek és a politika puszta nemzetközivé válása között fennáll, mivel 

a világpolitikát még mindig sokkal inkább nemzetközi politikaként 

jellemzik, tekintettel a nemzeti államok közötti interakciórendszer 

létezésére, a nemzetközi szervezetek lassú bevonásával. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem folyik a nemzetközi politika 

alkotmányozásának folyamata. Ami történik, az az, hogy a globális 

társadalom egy szférájának alkotmányozásáról van szó, ami nem 

értelmezhető a globális társadalom alkotmányozásaként. globális 

társadalom mint a mint egész. A  oldalon. egyéb

 szavak, a nemzetközi politika konstitucionalizálódása nem a 

globális társadalom konstitucionalizálódása. 

Ebben a szellemben, 
 
 

A politika központú alkotmányos gondolkodás megfosztott az alapjától. Ha 

pedig a világtársadalom egyéb alkotmányos elemei után érdeklődünk, akkor 

azokat a politikán kívüli globális alrendszereknek megfelelő alkotmányokban 

kell keresni. A nemzetközi politika alkotmányozásának folyamatban lévő 

folyamatai nem rendelkeznek a világtársadalom alkotmányozásának 

monopóliumával. A globális jellegű részleges alkotmányok autonómiája és más 

globális és nemzeti alkotmányozásokkal való artikulációjuk az, amely
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alkotmányos kompetenciát eredményez (TEUBNER, 2005, 89. o.)13 . 

 

Ez tehát egy hálózatos jelenség, amelyben a 

 eredmények a összeköttetések a  között. az egyes 

szociális ágazatok részleges globális alkotmányai, amelyek kapcsolatba 

kerülnek a nemzeti alkotmányokkal. Így, bár a nemzetközi politika képes

 a a  népszerűsítése saját alkotmányozás, nem 

alkotmányozhatja nem alkotmányozhatja a világtársadalom egészét. 

A társadalom részterületeinek alkotmányos berendezkedése 

feltételezi a jogtermelés autonóm mechanizmusainak meglétét az egyes 

részterületeken, így a jogteremtés nemcsak a nemzetközi közjog klasszikus 

forrásaiban, hanem a globális szereplők közötti szerződésekben, a 

multinacionális vállalatok magánpiaci szabályozásában, a nemzetközi 

szervezetek belső szabály- és tárgyalási rendszereiben, valamint a globális 

szabványosítási és tárgyalási folyamatokban is zajlik (TEUBNER, 2005, 91. 

o.). 

A  oldalon. Azonban, annak ellenére, hogy ez

 folyamat a a jogalkalmazás és alkotmányozás a 

politikai-állami szférán kívül (azaz a jogi alrendszer központjától távol) is 

zajlik, nem teljesen autonóm módon, a jogtól elkülönülve történik. A jogi 

alrendszer az alkotmányozás folyamatába való beavatkozás szerepét tölti 

be, mivel az a társadalmi rendszeren belül és egyidejűleg a jog perifériáján 

zajlik. Ugyanígy a nemzetközi politika alrendszere is szerepet játszik ezen 

alkotmányok kialakításában. 

 
 
13 "El pensamiento constitucional centrado en la política se ve privado de su base. Y si se inquiere por otros elementos 

constitucionales de la sociedad mundial, han de buscarse en las constituciones propias de los subsistemas globales 
fuera de la política. A nemzetközi politika alkotmányozásának folyamatban lévő folyamatai nem rendelkeznek a 

világtársadalom alkotmányozásának monopóliumával. Es la autonomización de las constituciones parciales de 

carácter global y su puesta en red con otras constitucionalizaciones globales y nacionales la que produce la 
competencia constitucional" (TEUBNER, 2005, 89. o.).
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részleges, politikai jellegű irritációk révén (TEUBNER, 2005, 92. o.). Ilyen 

körülmények között a polgári alkotmányok fokozatosan alakulnak ki, az 

alkotmányozó "látványos forradalmi aktusa" nélkül (TEUBNER, 2005, 93. 

o.). 

Az állami alkotmányok köntösében a részleges alkotmányok lappangó 

állapotban maradtak (TEUBNER, 2005, 93. o.; 2020, 50. o.), amit a 

liberalizmus alkotmányai az alapjogok álcája alatt, a 20. század totalitárius 

rendjei pedig a részleges társadalmi szférák teljes alávetésével az állami 

uralomnak lepleztek le (TEUBNER, 2020, 50-51. o.). A globalizáció 

megtörte ezt a látenciát, és a transznacionális politika kisugárzó ereje miatt 

feltárta a különböző társadalmi szektorok alkotmányos problémáit, amely 

jelenség miatt a politika szerepének megvitatására van szükség a részleges 

transznacionális alkotmányok esetében a politika, a jog és az autonóm 

társadalmi szféra által alkotott háromszögben (TEUBNER, 2020, 52. o.). 

A eneralizációe a újraszabályozás okozta a 

globális társadalom részterületeinek alkotmányozásával a polgári 

alkotmányoknak sajátos jellegzetességeket ad, amelyek megkülönböztetik 

őket a nemzeti-állami hagyomány politikai alkotmányaitól. Teubner (2005, 

p. 94-110) a globális digitális alkotmány kialakulásának példáján keresztül 

négy jellemzőt sorol fel és ír le: (1) a jog alrendszere és a globális 

társadalom egy másik alrendszere közötti strukturális összekapcsolódás; 

(2) az alkotmányos jellegű normák hierarchiája, amelyek a jog 

öntermelésének folyamatában átfedésben vannak az egyszerűen jogi 

jellegű normákkal; (3) a jog önkontrollja, amelyet a normák alapjogi 

kritériumokból való kiszűrése képvisel, ami a jognak a másik alrendszer 

racionalitásához való alkalmazkodásával, egy tanulási folyamat révén 

történik, a magánjogi szabályozást a magasabb rendű alkotmányos 

kritériumokkal összeegyeztethetővé téve; és (4) az alkotmány kettőssége.
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Az elmúlt két évtizedben az Európai Unió a politikai pártok és az 

államigazgatás formálisan szervezett szférájára, valamint a választók, 

egyesületek és a közvélemény spontán szférájára oszlott, amelyek 

egymással kapcsolatban állnak. 

A többi jellemző jelentőségének hangsúlyozása mellett elmélyedünk az 

első jellemző elemzésében, amely a szociális ágazatok és a jog alrendszere 

közötti strukturális kapcsolatra vonatkozik. A strukturális 

összekapcsolódást a polgári alkotmányok területén a jogrend és a 

társadalmi rend közötti kölcsönös kölcsönhatások jellemzik: 

 
A polgári alkotmányok nem puszta jogi szövegek, és nem is a társadalmi rendek 

tényszerű konstitúciójáról van szó. Szigorú értelemben vett polgári alkotmány 

elemeiről csak akkor beszélhetünk, ha az autonóm társadalmi folyamatok és az 

autonóm jogi folyamatok között feltételezésekkel terhelt konjunkció jön létre, 

a rendszerelmélet nyelvén szólva, ha az alrendszer-specifikus rendezési sémák 

és a jogi normák között tartósan strukturális kapcsolódások jönnek létre 

(TEUBNER, 2005, 96. o.)14. 

 

A polgári alkotmány tehát nem tévesztendő össze a jogrend és a 

társadalmi rend összeolvadásával, hanem e két folyamat közötti 

kapcsolatból ered. A jogrend szempontjából az alkotmányt a társadalmi 

alrendszer alapvető struktúráihoz kapcsolódó jogi normák előállítása 

fordítja le; a társadalmi alrendszer szemszögéből nézve az alkotmány a 

jogot informáló és egyúttal a jog által szabályozott alapvető struktúrák 

genezisét jelenti. A strukturális összekapcsolódás révén a jogi és a 

társadalmi folyamatok kölcsönösen korlátozzák egymást, biztosítva ezzel 

 
 
14 "Las constituciones civiles ni son mere textos jurídicos, ni se trata aquí de la constitución fáctica de órdenes sociales. 
Debería hablarse de elementos de una constitución civil en sentido estricto sólo cuando se genere una conjunción, 

plena de presupuestos, entre procesos sociales autónomos y procesos jurídicos autónomos, dicho en el lenguaje de la 

teoría de los sistemas, cuando queden establecidas con carácter permanente acoplamientos estructurales entre 
esquemas de ordenación específicos del subsistema y las normas jurídicas" (TEUBNER, 2005, p. 96).
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autonómiájukat, és elősegítik a kölcsönös irritációkat, anélkül, hogy az 

egyik alrendszer strukturális korrupciója a másik által történne 

(TEUBNER, 2005, 96-97. o.). 

Ezen a ponton válik relevánssá a jogi alrendszer reflexivitása, hiszen 

a szoros értelemben vett alkotmány létrehozásához "a jog reflexív 

mechanizmusainak - vagyis a másodlagos jogi normatizációknak, 

amelyekben a normák normákra alkalmazandók - és az adott társadalmi 

szektor reflexív mechanizmusainak strukturális összekapcsolása 

szükséges" (TEUBNER, 2020, 210. o.). Ez azzal magyarázható, hogy a 

viselkedési irányultságú elsődleges normák elősegítik a társadalmi szektor 

egyszerű juridizálódását, de nem az alkotmányozását, így a polgári 

alkotmány csak akkor alakul ki, ha a reflexív folyamatok hogy

 létrehozza a  honlapot. a racionalitás a

 hatókör a alkotmányozásra kerülő 

alkotmányozással összefonódnak (vagy juridizálódnak) a szintén reflexív 

jogi folyamatokkal (TEUBNER, 2020, 211. o.). 

Az alkotmányos társadalmi alrendszer és a jogi alrendszer 

struktúráinak összekapcsolódása tehát nem egységes jelenség, hanem 

kettős mozgás, amelyet a társadalmi szféra és a jog közötti kölcsönhatás 

jellemez: 

 
Az alkotmányt nem lehet sem jogi, sem társadalmi jelenségre redukálni. Ez 

mindig kettős jelenség, két valós folyamat közötti kapcsolat. A jog 

szempontjából a másodlagos jogi normáknak a társadalmi rendszer 

alapstruktúráival sajátos módon összefonódó produkciója; a konstituált 

társadalmi rendszer szempontjából pedig a társadalmi rend alapstruktúráinak 

olyan generációja, amely egyszerre informálja a jogot, és amely viszont 

normatizálódik általa (TEUBNER, 2020, 212-213. o.). 

 

Az egyik példaértékű didaktika,  a m e l y e t  E l m a u e r  (2016, 24. 

o. )  m u t a t  b e  Teubner (2020) tanulságaira alapozva, a különböző 

társadalmi alrendszerek közötti sajátos újbóli belépések létezésében áll. A 



következő esetekben
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a közgazdaságtan és a jog közötti strukturális összekapcsolódás miatt a jog 

e megkülönböztetés megfigyelése lehetővé teszi számára, hogy a gazdasági 

elvek egész sorát jogi elvek formájában rekonstruálja; másrészt a 

közgazdaságtan, amikor a jogi alrendszert figyeli, a gazdasági racionalitás 

szerint teszi ezt. Ebben az értelemben a gazdasági alkotmány e két 

alrendszer hibrid metakódját feltételezi, amely külső meghatározások 

nélkül irányítja kölcsönös megfigyelésüket. 

A  által a  oldalon keresztül ez mechanizmus, 

 ezért lehetséges a társadalom részleges 

magánszektorainak konstitucionalizálása, az államok hagyományos 

politikai alkotmányaival és a transznacionális szféra nemzetközi 

politikájával párhuzamosan. 

 
5 Következtetés 
 

Luhmann rendszerszemlélete (2016) a társadalmat nagy 

rendszerként értelmezi, amelyben a társadalmi alrendszerek 

differenciáltak, mindegyiknek sajátos funkciója van, amely meghatározza 

a többitől való megkülönböztetését. Így a törvény funkciója a 

kontrafaktuális stabilizálás. elvárások normatív a ambit

 a a differenciált policentrikus társadalom, 

amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy növelje az ezekbe az 

elvárásokba vetett bizalmát, amellett, hogy a szabályon keresztül megvédi 

őt az esetleges csalódásokkal szemben. Autopoietikus alrendszerként a jog 

kiválasztja azokat az elvárásokat, amelyeket védeni kell, és érvényben 

tartja őket akkor is, ha nem teljesülnek, a jogszerűségüket annak a 

rekurzív hálózatnak a megfigyelésével határozza meg, amelyben 

létrejöttek. 

A jog azonban nem elszigetelten végzi ezt a jelenséget. Bár 

autopoietikus és működési szempontból zárt, kognitív szempontból nyitott 

alrendszer, amely a globális társadalmi rendszert alkotó többi alrendszerrel 



való kölcsönös irritáció révén kölcsönösen kapcsolatba kerül a 

környezetével. Ez a kapcsolat a következők révén jön létre
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strukturális csatolásnak nevezett jelenség, amely lehetővé teszi, hogy egy 

alrendszer irritációkat okozzon egy másikban, amely ezeket új 

önreferenciális konstrukciók révén internalizálja, anélkül azonban, hogy 

funkcionális romlást vagy akár az egyiknek a másik által történő felülírását 

okozná. 

Az alkotmányok a jog és a politika strukturális összekapcsolódásából 

erednek. A politika alrendszere Luhmann (2016) szerint az államot tartja a 

középpontban, és a hatalmat mint szimbolikusan általánosított 

kommunikációs eszközt használva a kollektívan kötelező érvényű döntések 

meghozatalának funkcióját látja el. A jog és a politika szorosan 

összefonódik, kétirányú utcában: a jog a politikát használja fel az 

alkalmazásához, mivel ez utóbbi a hatalom eszközeivel biztosítja az 

érvényesítés lehetőségét, ami a normatív stabilitást biztosítja; a politika 

viszont a jogtól függ, hogy biztosítsa a politikailag koncentrált hatalomhoz 

való hozzáférést. 

A politika és a jog strukturális összekapcsolódásából eredő 

alkotmányos modell egy olyan alkotmányosságba illeszkedik, amelynek az 

állam a politikai alrendszer központja, és amely Teubner (2005; 2020) 

szerint a g l o b a l i z á c i ó  m e g j e l e n é s é v e l  v á l s á g b a  k e r ü l t , 

ami új alkotmányos rendet feltételez. A globalizáció policentrikus jellegéből 

adódóan kiemelte a különböző társadalmi szférák funkcionális 

differenciálódását, amelyek túllépnek regionális korlátaikon, és autonóm 

globális szektorokként mutatkoznak be. 

A globalizáció megváltoztatta az állami szférában a jog, a politika és 

az autonóm társadalmi ágazatoknak megfelelő alrendszerek közötti 

konszolidált dinamikát. Így az alkotmánynak mint a politika és a jog 

közötti, területileg korlátozott strukturális kapcsolatnak a koncepciója már 

nem elegendő a részleges szférák kiterjedésének magyarázatához, 

tekintettel az új magánszereplők megjelenésére, akik az államok és a 

transznacionális entitások mellett helyezkednek el. Állami alkotmányos 



szabályok
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képtelenné váltak arra, hogy korlátozzák e magánszereplők tevékenységét, 

ezért vált szükségessé, hogy az államalapú alkotmányelméletről áttérjünk 

egy olyan alkotmányszociológiára, amelynek célja a részleges társadalmi 

szektorok globális szintű alkotmányozásának lehetősége. 

A globális társadalom átalakulása következésképpen megkövetelte, 

hogy az alkotmány elszakadjon az állami szuverenitástól. Így az alkotmány 

hagyományos modellje, mint a jog és az intézményesített politika 

strukturális összekapcsolása nem tudott többé megfelelni a globális 

társadalom követelményeinek, ami a politikai alrendszerre jellemző 

hatalmi kommunikációs eszközökről való leválást is jelentette, és más 

eszközökkel való összekapcsolást kívánt, ami más globális részterületekre 

jellemző. 

Ezért a modern globális társadalomban, amelyet a Teubner (2020) 

által említett társadalmi konstitucionalizmus hat át, a részleges társadalmi 

alkotmányok a jog - reflexív mechanizmusai révén - és egy másik, 

reflexivitásában konstituált részleges szféra közötti strukturális 

összekapcsolódásból erednek. A politika alrendszerével szemben tehát 

távolságtartás tapasztalható, amely már nem tudja meghatározni egy 

másik alrendszer elveit, mivel ezek egyike sem képes a globális társadalmat 

a maga teljességében képviselni. 
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Társadalom, jog és rendszerelmélet: Niklas 
Luhmann társadalomról és jogáról alkotott 

elképzelésének elemzése 
 

Leonardo Jensen Ribeiro 1 

 
 

1 Bevezetés 
 

A mű A társadalom joga című könyv elemzése, különös tekintettel a 

XII. fejezetre, amelynek címe: A társadalom és annak joga. Ez a fejezet 

szintetizálja és rendszerezi a könyvet, így nagy jelentőséggel bír annak 

megértéséhez. Jól kidolgozott, mint a szerző művei, összetett a részekre 

való felosztása, amelyek azért kapcsolódnak egymáshoz, mert egyszerűen 

nagyon éleslátó módon lettek elhelyezve. 

Az I. részben, amikor azt állítja, hogy nem a környezet az a tényező, 

amely meghatározza a rendszert, utat ad annak a vitának, amelyet a 

fejezetet alkotó öt részben feldolgozott témakomplexumban fog folytatni. 

Itt az öt részt három részre osztjuk, hogy megpróbáljuk a mű e részének 

lényegét tárgyalni, ugyanakkor egy másik beszédhelyzetből kiinduló 

kritikai kontextusba helyezni. 

Ahhoz, hogy képet kapjunk a zseniális elme összetettségéről,  a m e l y  

e g y  o l y a n  f e j e z e t e t  í r ,  a m e l y  akár egy k ö n y v e t  i s  

a l k o t h a t n a  önmagában, vagy akár a részeit, amelyek m i n d e g y i k e  

külön mű, látni kell, hogy az elméleti és általános összefüggésekből indul 

ki, mint például, hogy a jog egy szabályozási mechanizmus, és eljut a 

művészettel való kölcsönhatásáig. Útközben igen, 
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Cruz do Sul-i Egyetemen (UNISC). A Venda Nova do Imigrante Kar - FAVENI felsőoktatási szakoktatója. Jogi diplomát 

szerzett a Santa Cruz do Sul-i Egyetemen (UNISC). E-mail: leojensenribeiro@hotmail.com
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okos analógiák a biológia segítségével, értelmet adva a magyarázataiknak. 

A célja ennek a fejezetnek az, hogy a munka a megállapodás, amit a 

szerző által kitett, ugyanakkor, hogy az alkalmazás ezen intézmények, 

még ha eredetileg nem is készült ilyen, is az alkalmazás a jog a 

gyakorlatban, miután minden jog emberi, az emberek számára, és így 

alkalmazzák. Azonban nem hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a 

rendszerek elmélete egy komplex eszmék és eszmék, hogy meghaladja, 

vagy inkább, legyőzi, hogy visszatérjen a maximája tette és magabiztos, 

ami banális és mindennapi. 

Az első pontban azt kívánjuk bemutatni, hogy Luhmann itt tárgyalt 

munkája számos klasszikus szerző munkáját felülmúlja az emberiség 

komplexitásának bemutatásában, abban, hogy a rendszerelmélet nagyobb 

hozzájárulást ad a világnak, mint az az érzés, hogy az emberek csak kis 

pontok, amelyek egy más bolygókkal teli világegyetemben forognak, 

ahogy Voltaire mondaná. 

Az évszázados vagy több tucat éves, tudományos munkákat átható 

írások tekintetében Teubner és Luhmann írásainak tisztelete a 

jogtudomány legnagyobb íróinak kárára fog történni, mert egyszerűen így 

kell lennie. Végül is Luhmann rendszerelméletébe nem illeszkedik néhány 

olyan állítás, amelyet jogi mantraként ismételgetnek, és ez egy olyan 

eszköz, amely az elméletet és annak olvasását bizonyos pontokon 

érdekessé és ellentmondásossá teszi. 

A második tételben Luhmann és Teubner írásai között kölcsönhatás 

van, hogy egy közös pontot és egy intelligens és ésszerű kritikát is 

felkutassunk, amely, mint az első részben, egyes szerzők ellen és javára 

szól, nem azért, hogy bizonyos művek lealacsonyítását célozza, hanem 

azért, hogy - mint a jogban szokás - egy elmélet akaratát mások fölé 

helyezve erőltesse.



Leonardo Jensen Ribeiro | 131 

 
El kell ismerni, hogy a jogban - akár a gyakorlatban, akár a 

tanításban - olyan harc folyik, amelynek sokkal több ellensége van, mint 

két ellenség, amelyben szerzők összefognak, hogy megcáfolják más 

szerzők eszméit és eszményeit, amelyben több száz évig fennmaradt 

írásokat nagyon kevés oldalas tudományos cikkek döntenek meg. 

Jelen esetben két olyan szerzőről van szó, akik szilárd elméletet 

állítanak, és akik miatt a túlhasznált generalista mantrákkal rendelkező 

jogászokat megkérdőjelezik, és - legalábbis ebben a cikkben - 

megkérdőjelezik állításaik elméleti és gyakorlati hatékonyságát a 

feldolgozott szerzők írásaival szemben. 

A harmadik tételhez, és hogy a többi tétel összegzésével lehetővé 

váljon a konklúzió, a Luhmann-könyv fejezetének III-V. részét integráló 

tételeket dolgozzák fel, érvelve többek között a jog immunológiai 

rendszeréről, a jogról mint művészetről, az emberiség nagy részének a 

társadalomba való bevonásának hiányáról, a világjogról és a regionális 

jogról. 

A cikk kidolgozásához a monográfiai módszert alkalmazzuk, 

hipotetikus-deduktív módon, bibliográfiai és dokumentációs kutatási 

technikákkal, különösen a bibliográfiai részben, a világ 

társadalomtudományainak más nagyjai mellett Luhmann és Gunther 

Teubner munkáit felhasználva. 

 
2 Luhmann és a jogi kontextus: az időbeliségen túlmutató aktualitás 
 

Egy elmélet megalkotása, egy egész jogi komplexum kidolgozása 

valamiből, ami már több száz éve létezik, egy új gondolat vagy egy 

továbbfejlesztett elképzelés kölcsönhatásával, ami már létezik, az egyik 

legnagyobb lehetséges jogi kihívás, ez része annak, ami a jogot mint 

tudományt magyarázza, és összetettségében ez nagyon kevesek 

tevékenysége.



132 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
Voltaire (2007, 123. o.) szerint nem kell nagy művészet, messzemenő 

ékesszólás ahhoz, hogy kimondjuk, hogy az embereknek tolerálniuk kell 

egymást, és hogy minden embert testvérnek kell tekinteni. Lekicsinyli az 

emberi helyzetet, amikor azt mondja, hogy az a kis földgömb, amelyen az 

ember lakik, amely csak egy pont, amely más földgömbök közelében forog 

a térben, az ember egy apróság a mindenség teremtésében. 

 
A kompozíciós e l v ,  a m e l y  m i n d e z e n  v a r i á c i ó k  a l a p j á u l  

s z o l g á l ,  a z  a  g o n d o l a t ,  hogy -  esetről esetre eltérésekkel - egyetlen 

társadalmi racionalitás terjed ki a társadalom minden szférájára. Ez az a 

kísérlet, hogy a társadalmi alkotmányok nyugtalanító sokféleségében egységes 

rendezőelvet találjunk, akár a politikai rendszer, akár a gazdasági rendszer, 

akár a jogrend kiterjesztése révén.(TEUBNER, 2016, 140. o.) 

 

Aztán jön A társadalom törvénye című mű, és ebbe beillesztve a 

Társadalom és törvénye című fejezet, amely bemutatja az egész emberi 

összetettséget, a zavaros viszonyokat, az elméleteket és szükségleteket, a 

lehetséges megoldásokat, egyszóval,  amely megmutatja, hogy az ember 

sokkal összetettebb, és hogy az emberiség sokkal nagyobb, mint amit 

Voltaire állított. Ez a munka Niklas Luhmann munkája. 

Ez a komplexitás jól ki van dolgozva abban a magyarázatban, hogy a 

társadalmi rendszerek, struktúrák közös funkciókra és a társadalmon belüli 

sajátos funkciókra differenciálódnak. Hogy ezt az összetett társadalmat a 

lehetséges kommunikációk, vagy elemek sokasága jellemzi. És ez, abban a 

pillanatban, amikor valaki megpróbál kommunikálni a másikkal vagy 

valamivel, összekapcsolódik a tudattal és a társadalmi rendszerben, 

létrehozva e kommunikáció különböző jellemzési lehetőségeit. (COSTA; 

ROCHA, 2020 26. o.)
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Vagyis a komplexitás minden szinten jelen van, és annak csökkentése 

érdekében feltétlenül szükséges a társadalom körébe illesztett 

kommunikatív szelekció/megkülönböztetés. És ebben a célban jelenik meg 

a társadalom társadalmi rendszerek általi ellenőrzésének célja. Csak a 

differenciálással, tehát a társadalmi komplexitás enyhítésével lehetséges 

(COSTA; ROCHA, 2020 26. o.). 

Amikor minden szinten kimondják, akkor a gyakorlati 

alkalmazhatóságban is kimondják, mert lehetséges, és az a gazdagság és 

összetettség tette lehetővé, amelyet maga a szerző illesztett bele. Ebben az 

értelemben a társadalmi rendszerek elméletét és Luhmann tanát 

felhasználva, és nyilván Teubner gazdag betoldásait figyelembe véve, úgy 

lehet tekinteni, hogy 

 
Az alkotmányos normák hatékonyságának biztosítása, hogy azok a szükséges 

társadalmi átalakulások elősegítésére alkalmas szereplőkké váljanak, a 

lakosság valós szükségleteihez és vágyaihoz igazodó közpolitikák 

elfogadásával, minden bizonnyal olyan kihívás, amellyel szembe kell nézni, 

különösen a szociális jogok tekintetében. (DABULL; TAFFAREL, 2012, 40. o.). 

 

A multidiszciplinaritást mindig szem előtt tartva, Luhmann a 

szociológia által alátámasztott érveinek bizonyítékait, de mindig az 

antropológia, a történelem, a jog kombinációjával ellenőrizte a figyelemre 

méltó érvek gazdagságában. 

Ebben az értelemben Luhmann (1994, 1. o.) azt állítja, hogy a 

szociológia, amikor elindult a történelmi útjára, a legtöbb területet igazolta 

a tevékenységek emberi tevékenységek (a

 tudományokis), elnyelt különböző értelmezések és 

elméletek alapján. Így mondta 

 
Számos jól kidolgozott vallási és dogmatikai értelmezés létezett. Voltak erkölcsi 

felfogások és etikai elméletek. A gazdasági cselekvés értelmét részben a 

magánracionalitás, részben a nemzeti és nemzetközi gazdasági rend meta-



kontextusában magyarázták meg, amelynek



134 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
a felemelkedés elárasztott minket. Voltak államelméletek, javaslatok a politikai-

alkotmányos rendre, a "formáció" pedagógiája és "nem utolsósorban" az 

ideológiai harc számos koncepciója, amelyek a francia forradalom és az 

iparosodás következményeként születtek. (LUHMANN, 1994, 1. o.). 

 

A fejezet I. része a törvényt a végrehajtással és a társadalomban 

betöltött társadalmi funkcióval hozza létre. Ide kerül az első olyan kifejezés, 

amely mind a biológiát, mind később a jogot szolgálja, hogy 

megmagyarázza ezt az alkalmazhatóságot: autopoiesis. 

Az autopoiesisről Teubner (2005, 36. o.) érvelése érdemel említést, 

további kifejtés nélkül, amikor azt mondja, hogy az autopoiesis elmélete az 

önreferencialitás paradoxonairól beszél, és másképpen, hogy nem 

elkerülni kell a paradoxonokat, h a n e m  produktívan hasznosítani őket2. 

Miután Luhmann volt a felelős a kifejezésnek a 

társadalomtudományokba való beillesztéséért, ezt a rendszerelméletben a 

társadalmi megfigyelés egyik formájaként kezelte. Erről a 

rendszerelméletről érdemes elmondani, hogy 

 
A társadalmi rendszerek elmélete a társadalmat egy széleskörű társadalmi 

rendszerként fogja fel, amelyet a kommunikáció jellemez. Legalábbis a 

kapitalizmus által vezérelt iparosítási folyamat előrehaladása óta 

megfigyelhető, hogy a modern társadalmat különböző struktúrák 

különböztetik meg, amelyek értelmet adnak a társadalmi szférában előállított 

kommunikációnak. Ezt a megkülönböztetési folyamatot funkcionális 

differenciálódásnak nevezzük (COSTA; ROCHA, 2020, 24. o.). 

 

Más szóval, a társadalmi rendszerek ezen elmélete úgy tekint a 

társadalomra, hogy az olyan összetett társadalmi rendszernek minősül, 

amely lényegét tekintve a lények közötti kommunikáción alapul. Ebben a 

folyamatban, 

 
 
2 La teoría de la autopoiesis trata estas paradojas de la autorreferencialidad de manera diferente: no hay que evitar 

las paradojas, sino hacer un uso productivo de las mismas. (TEUBNER, 2005, p. 36).



Leonardo Jensen Ribeiro | 135 

 
az úgynevezett funkcionális differenciálódás, szociológiai szempontból 

történik egy megkülönböztetés, az iparosodás jelentőségének történelmi 

elemzésével, a kapitalizmus befolyásával és az ún. modern társadalommal. 

Hobsbawm (1995, 142. o.) a történelem keretein belül egyetértésben 

azt mondja, hogy a huszadik század átalakulásai megsokszorozták azokat 

az alkalmakat, amikor kormányozni kellett, tekintettel a világ nagy 

változásaira, különösen a megerősített században. 

Nem szabad elfelejteni, hogy ebben az évszázadban zajlott le a két 

nagy világháború, számos más jelentős regionális és nemzetközi háború, az 

internet létrejötte és az államok közötti demokrácia elterjedése, amelyet 

korábban alávetettségként, most pedig párbeszédként jellemeztek. 

Mégis, az autopoézissel kapcsolatban fontos kiemelni Teubner (2005, 

36. o.) kijelentését, miszerint 

 
Ha a társadalmi diskurzusok autopoietikus rendszerek, azaz olyan rendszerek, 

amelyek saját elemeinek köszönhetően rekurzívan termelik saját elemeiket, 

akkor az önreferencialitásból merítenek, amelyet Habermas és Foucault 

kétségbeesetten próbál elkerülni. Mint autopoietikus rendszerek, a 

diskurzusok csak saját körkörösségükben igazolhatják önmagukat, és csak 

olyan szabályszerűségeket hozhatnak létre, amelyek szabályozzák önmagukat 

és irányítják saját szabályszerűségeik átalakulását. Az önreferencia paradoxona 

tehát nem a diskurzus intellektuális rekonstrukciójának kudarca, amelyet 

mindenáron el kell kerülnünk, hanem annak valósága, amelyet egyáltalán nem 

kerülhetünk el. 3 

 
 
3 Si los discursos sociales son sistemas autopoiéticos, esto es, sistemas que recursivamente producen sus propios 

elementos gracias a su propia red de elementos, entonces se basan en la autorreferencialidad que tanto HABERMAS 
como FOUCAULT intentan desesperadamente evitar. Como sistemas autopoiéticos, los discursos no pueden sino 

justificarse en su propia circularidad y no pueden sino producir regularidades que se regulan a sí mismas y que 

gobiernan la transformación de sus propias regularidades. La paradoja de la autoreferencia no es entonces un fallo 
de nuestra reconstrucción intelectual del discurso que hay que evitar a toda costa, sino que es su realidad la que no 

podemos evitar en modo alguno. (TEUBNER, 2005, p. 36).



136 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
 

MORE (2017, 237. o.) ezzel szemben azt állítja, hogy létezik egyfajta 

uralom, amelynek a lények ki vannak téve, nagyon finom, de hatékony 

módon elhitetik velük, hogy a kultúrának nincsenek előnyei a birtoklással 

szemben. A tudás nem olyan fontos, mint a birtoklás, mert a birtoklás 

hatalom. Sőt, odáig megy, hogy azt mondja, hogy egy olyan társadalomban, 

amely nem vesz tudomást a könyvekről, nem kell elégetni a könyveket, 

mert nem tulajdonítanak jelentőséget a tudásnak. 

Ez a More által megalkotott társadalomszemlélet teljesen 

ellentétesnek tekinthető azzal, amit a rendszerelmélet gondolata javasol, és 

ebben az értelemben legalábbis részben hibás, mert míg az utóbbi a 

kommunikációról mint alapról beszél, addig More a kommunikációt és 

annak minden alkategóriáját, még a kommunikációt mint kulturális 

médiumot is valami hatástalan dolognak tekinti, hiszen az anyagi javak 

felülírnának minden kommunikációt. 

Jobb a Luhmann által leírt egyensúly, mert az emberiség fejlődése egy 

szinguláris történelem szerves része, de ugyanakkor összetett és 

részterületekre tagolt, amely nem hagyja figyelmen kívül, mint More, a 

tudást, a tudást és a kommunikációt mint a társadalmak közötti 

kölcsönhatás egyik formáját, és végül, nem vonja vissza ezért a 

rendszerelméletet. 

 
De a Törvény még így sem működik felsőbbrendű koordináló instanciaként. 

Sokat érhetne el, ha bizonyos jogi garanciákat tudna nyújtani az autonómiára 

a totalizáló tendenciákkal és az egyetlen rendszer dominanciájával szemben. A 

társadalmi széttöredezettség kontextusában a jog kénytelen a klasszikus 

szerepére szorítkozni: a természeti és emberi környezet által elszenvedett 

károk kártalanítására és korlátozására. (TEUBNER, 2005, 133. o.)4 . 

 
 
 
4 Sin embargo, ni siquiera entonces el Derecho actúa como una instancia superior coordinadora. Ya conseguiría 

mucho si pudiera llegar a proporcionar ciertas garantías jurídicas de autonomía frente a las tendencias totalizadoras 

y la dominación de un solo sistema. A társadalmi széttagoltság kontextusában a jog arra kényszerül, hogy a 

következőkre korlátozódjon
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Ebben az értelemben, Luhmann mellett és More ellenében Gorczevski 

(2009, 229-230. o.) azt mondja, hogy a polgárok, az etikai értékek iránt 

elkötelezett és elkötelezett emberek kialakulása egy társadalom 

kialakulása, amely a lényektől, mindegyiküktől megköveteli a 

felelősségükből való részesedést, valamint a saját történelmükből, a mások 

történelméből való következtetésből, megjegyezve, hogy a társadalom nem 

létezik az olyan alapvető értékek tiszteletben tartása nélkül, mint a béke, az 

igazságosság és az emberi jogok. 

Luhmann összetett érvelést von le aközött, hogy a környezet nem a 

rendszert meghatározó tényező, hanem a Jog társadalmi funkciójáról, 

amely érvelése szerint saját autopoiesisével rendelkezik. A kérdés tehát az, 

hogy az elmélet képes-e leírni a modern társadalmat. 

A társadalmat olyan nyitott rendszerként helyezi el, amely a 

környezetéhez való fokozatos alkalmazkodást elősegítő folyamat révén 

törekszik a stacionárius állapot elérésére. A jog mint szabályozási 

mechanizmus valódi beillesztése. Erről érdemes megemlíteni, hogy 

 
A társadalmi kapcsolatok fejlődését tekintve az igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférés minden civilizált társadalom alapvető szociális jogává vált. Az állami 

joghatóság monopóliuma, amely gyakorlatilag minden konfliktust felkarolt és 

a saját hatáskörébe vont, végül túlterhelte saját struktúráját, ami másrészt egy 

újabb problémát jelent, amellyel szembe kell nézni. [...]. Az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés [...] végül számos problémát okozott: 

az igazságszolgáltatási és eljárási rendszer struktúrájának átszervezése, a bírák 

és a kiszolgálók számának növelése, h o g y  c s a k  néhányat e m l í t s ü n k . 

(REIS; STURZA, 2012, 94. o.). 

 
 
 
 
sí mismo a su rol clásico: proporcionar compensación y limitación del daño que ha sufrido el entorno natural y 

humano. (TEUBNER, 2005, 133. o.)



138 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
És ez a szabályozó mechanizmus mint valami működőképes, mert 

minden kifejtésében olyan rendszerekkel dolgozik, amelyek működnek, 

vagy legalábbis működhetnek és életképesek lehetnek az elméleteivel 

kapcsolatos megfigyelései alapján. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy 

egy kivitelezésre kész rendszert hagyott volna hátra, valamint 

alternatívákat az esetleges módosító körülményekre vagy 

problematizálásokra, amelyeket a jövő hozhat, ami rendkívül dicséretes, 

gondolatainak gazdagsága miatt. 

Ebben az értelemben olyan, mint egy sakkjátszma, amelyben a 

játékos egy lépést már úgy alkot meg, hogy a saját és az ellenfél lépéseit 

több különböző szituációban és rengeteg jövőbeli lépésben dolgozza ki,  

még a b e k ö v e t k e z ő  körülmények teljes skálája nélkül is, Luhmann 

esetében azért is, mert elmélete életét követően is fennmaradt, különben 

nem lenne itt tárgya a vitának. 

Az alkalmazkodásnak ebben az értelmében Ihering (2004, 49. o.) 

megállapítja, hogy a jog, és itt azt mondhatjuk, a rendszerek elméletének 

ideális felfogása nem kiváltság, hozzáférés, így csak a magasabbnak 

tekintett (és itt a pénzügyi felfogásban a társadalmi pozíció). Azt mondja, 

hogy a legdurvább emberek és a legműveltebbek is hozzáférhetők a 

Törvényhez, mert ez képviseli az igazságérzet józanságát. 

Az I. rész ezt követően megállapítja, hogy a jog olyan, mint egy 

kibernetikus gép egy másik kibernetikus gépen belül, amelyben a 

társadalmi rendszer operatívan zárt, de amely már nem írható le a régi 

rendszerelmélet formájában. 

Costa és Rocha (2020, 38. o.) a rendszerelmélet felülvizsgálatáról, 

illetve egy új rendszerelméletről beszélnek, azt kell érteni, hogy annak 

felülvizsgálata után, amit a társadalmi rendszerelmélet a funkcionálisan 

differenciált jellegű modern társadalomként értelmez, az, hogy
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lehetővé teszi a kommunikációra irányuló autonóm rendszerek 

kialakulását, akárcsak a jog és a politika. 

És így érthető, hogy 
 
 

Ezekben a kapcsolódási pontokban vált nyilvánvalóvá, hogy Luhmann az 

Alkotmányt olyan strukturális kapcsolatként írja le, amely a történelem során 

összekapcsolja a jogot és a politikát, és ennek következtében az állam minden 

döntéshozatali aktusát (a politika rendszerét) az Alkotmányon keresztül a 

jogrendszerben meglévő előfeltételezésekhez köti. (COSTA; ROCHA, 2020, 38. 

o.). 

 

Ezt támasztja alá a Luhmann által megfogalmazott gondolat, 

miszerint a fent említett kommunikáció a környezeten keresztül, és nem a 

környezettel történik. Hogy a jogrendszer a társadalom rendszerén belül 

látja el funkcióit, és nem az ellenkezőjét. Hogy az autopoiesis, amelyet 

önmagában végez, mint említettük, egyetlen és kizárólagos jogi kódex 

követésével történik, vagy egyáltalán nem követ semmilyen kódexet. 

Végül arról beszél, hogy lehetséges, hogy nemzeti jogrendszerek 

legyenek, de nem szabad nemzeti tudományokra vagy nemzeti gazdasági 

rendszerekre gondolni, valamint azt a fontos megállapítást teszi, hogy 

nem kell a saját jogainkért kiállni, és hogy a jog élő elem, és erre a 

leggazdagabb példát hozza: a fiatalok és a farmernadrág viselésének jogát. 

Itt nyilvánvalóan a társadalmi küzdelmekre utal általában, a farmer 

használatáért folytatott küzdelem példáján, amelyet akkoriban tiltottnak 

nevezett, és ma már lehetetlennek tartanánk. Ebben rejlik a változás, a 

társadalmi változás is szerves része a rendszerelméletnek, még ha 

progresszív is, és nem a környezet a célja, végül is beleavatkozik, mert 

jelentős ebben a montázsban. 

Ezekről a társadalmi igényekből eredő változásokról Ihering (2004, 33. o.) 

azt mondja, hogy a törvényt erős ellenállás tartja fenn.
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az igazságtalansággal szemben, hogy ez az erkölcsi önvédelem 

imperatívuszát hirdeti, és a közösség iránti kötelességet mutatja, mert csak 

ezzel a társadalmi mozgalommal, ezzel a védelemmel, amely valójában a 

közösség iránti kötelességet jelenti, valósulhat meg a Törvény. 

Ebben az értelemben Vieira (2001, 59. o.) azt mondja, hogy a politikai 

részvétel (mint a farmer viseléséhez való jog) megváltozott, és egy 

befogadóbb felfogás felé mozdult el, amelyet az akarat diszkurzív módja 

formalizál. 

 
3 A Luhmann és Teubner közötti integráció: a rendszerelmélet multidiszciplináris 
elemzése 
 

A fejezet második része a jogrendszer viszonyaival foglalkozik, azzal, 

hogy a normák és érvényességük nem vallási eszményekben vagy 

megkérdőjelezhetetlen társadalmi struktúrában rögzülnek. Más szóval, az 

eszmékben van egy pereskedés, nincs teljes és rezignált elfogadás ilyen 

módon. 

Erről 
 
 

Ily módon ez a jogi-dogmatikai technika kritikája, amely sokkal inkább a jog 

eljárási és döntéshozatali mechanizmusai előállításának demokratikus 

ellenőrzésére irányul, mint a játékszabályok puszta irracionalista vagy 

ideológiai negligálására. A jogi reflexió új perspektívájának lehetőségeinek 

megpillantásáról van szó, amely a jog megfigyelésében nagyobb teret kezd adni 

a komplexitásnak, a szervezésnek és a döntésnek (ROCHA, 2013, 148. o.). 

 

Azért mondja ezt, mert nem lehet azt állítani, hogy a jog egyszerű 

tényekre, eseményekre és valamilyen deviáns viselkedés puszta 

gyakoriságára reagál, még akkor sem, ha - mint említi - dinamikus 

társadalomban élünk. 

TEUBNER (2015, 93. o.) azt is megállapítja, hogy az alapjogok horizontális 

hatása, amely erre a társadalomra irányul, hogy lehet, hogy
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deviáns viselkedéssel rendelkezik, kezdetben a törvényen belül zajló 

műveletek terméke. A példálózás során az egyenlőség elvének 

alkalmazásával, amely a jog autonormativitásának egyik alapelve. 

Azt mondja, hogy az alapvető jogok védelmét oly módon kell 

biztosítani, hogy az ne csak az állami, vagyis kormányzati instanciákra 

terjedjen ki, hanem a magánintézményekre és -intézményekre is, olyan 

esetekben, amikor ezek a megsértett jogok hasonlóképpen a 

magánhatalmat érintő helyzetekben is veszélybe kerülnek (TEUBNER, 

2015, 93. o.). 

Ezért Luhman (1994, 2. o.) utal arra, hogy az a k k o r i b a n  

bekövetkezett (pillanatnyilag új) fejlemények, amelyek az önreferáló 

rendszerek elméletére utalnak, új perspektívákat nyitnak a problémakör 

előtt. És így azt állítja, hogy 

 
Gondolok itt mindenekelőtt az "autopoietikus" rendszerek elméletére, amelyek 

önmagukat saját eszközeikkel reprodukálják, vagy a "másodrendű 

kibernetikára", amely az önreferencia és a megfigyelés egyesülésére mutat rá, 

vagy azokra a vizsgálatokra is, amelyek egyrészt az önreferencia jól ismert 

paradoxonjait a logikai kalkulusba foglalják, másrészt pedig az empirikus 

rendszerek tényeiként kezelik őket. Ezek az elméleti kalandozások az 

interdiszciplináris viták szféráiban zajlanak. Maga a szociológia csak most 

szerzett tudomást a létezésükről. A következő megfontolások tehát nem 

támaszkodhatnak sem a szociológiai, sem a jogi területen kialakult 

konszenzusra. (LUHMANN, 1994, 2. o.) 

 

Megemlíti az egyes hátrányokat, amelyek ebben az elméletben 

létezhetnek, a politikai és a jogi rendszerről és azok felelősségéről, és itt 

érdemes megemlíteni, hogy mindig a multidiszciplinaritást használja, mert 

soha nem zárkózik el attól, hogy kapcsolatot teremtsen a politikai hatalom 

és a jogi hatalom között, mert nem lehet nem megtenni. És sok szerző így 

is tesz.
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Teubner (2016, 135. o.) ebben a logikában azt mondja, hogy az állami 

alkotmányok egy paradox értelemben vett sajátosabb módon modellek, 

mivel sikerül hatékonyan korlátozniuk a politikai hatalom korábban létező 

totalizációit. Arról beszél, hogy ezek a hatalmi folyamatok összetevői, 

klasszikus példaként magát a politikai hatalmat, valamint az állam 

intézkedéseivel és kivégzéseivel szembeni védelemként szolgáló emberi 

jogok használatát használja. 

A hatalmi ágak szétválasztásának logikáját követve, valamint azt, hogy 

a jogi pozitivizmus arra utal, hogy ragaszkodni kell a jogszabályokhoz és a 

megállapítottakhoz, a legtöbb szerző olyan elképzelést javasol, amely 

teljesen szétválasztja a három hatalmat, azonban hogyan lehetséges ez, ha 

az egyik hatalom a másik logikus következménye, a törvényes gyakorlatok 

által, amelyekben eljárnak? 

Teubner (2015, 79. o.) azt állítja, hogy a társadalmi elméleteket is úgy 

alakítják ki, hogy azok magában a tudományos rendszerben jönnek létre, 

példaként a kritikai racionalizmust hozva fel. Arról beszél, hogy az ilyen 

elméletek fő célja és ragaszkodása az igazság pártatlan keresése, mint a 

tudományos racionalitás magja, és hogy cselekvő módon a társadalmi 

elméleteket puszta diagnózisokra és prognózisokra korlátozzák. 

Luhmann ezzel szemben ezt az asszociációt a multidiszciplinaritás 

alkalmazásával nagyon hatásosan hozza létre,  mert nem kell feltétlenül 

eltávolodnia vagy elutasítania valamiféle pozitivizmustól, és nem kell 

provokálnia az ilyen ügyek szerzőit sem abban az értelemben, hogy 

sértettnek érezzék magukat. Megemlíti, hogy az objektív valóságot a 

szervezet (ez az, amelyről beszélünk) és az emberi tényező egyaránt 

meghatározza. 

Ezért Luhmann rendszerelmélete úgy próbálja megmagyarázni a 

társadalmat, hogy azt társadalmi rendszernek tekinti. Fontos számára 

annak bemutatása, hogy néhány alapelem lehetővé teszi a különböző 

formákat, amelyek a kölcsönhatás és a társadalmi integráció végtelen 



lehetőségeivel szembesülnek (ROCHA, 2013, 148. o.).(ROCHA, 2013, 148. 

o.)
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Nyilvánvaló, hogy a rendszerelmélet és maga a jog vízióját figyelembe 

véve ilyen összetettségű, és ez a komplexitás az Oktatásban keresi a 

magyarázatát, olyasmiben, amit Luhmann már évekkel azelőtt igazolt, 

hogy az "új jogi módszerek" által javasoltak, amelyeket megközelítenek, az 

aktív módszertanok használata elsősorban a tanításban és a tanításban, 

valamint a tudományok integrációja a multi, pluri, inter vagy 

transzdiszciplinaritásban. 

Ebben az értelemben utal arra, hogy "ez nagyfokú komplexitást 

feltételez, amely egyre több alrendszert igényel, mint például a jog, a 

gazdaság, a vallás stb., amelyek viszont differenciálódnak, és újabb 

alrendszereket hoznak létre, és így tovább". (ROCHA, 2013, 148. o.) 

És az ilyen érvelésnél fontos felismerni, hogy 
 
 

A kommunikáció viszont a nyelvtől, a funkcióktól, a differenciálástól és a 

struktúráktól függ. Ez teszi lehetővé a társadalmi fejlődést, de ebben az 

értelemben meghatározó a "differenciálódás". Ebben a gondolatmenetben a 

modern társadalom olyan helyzetben van, hogy képes kontrollálni a 

meghatározatlanságokat, ugyanakkor nem szűnik meg termelni őket. Ez 

"paradoxont" hoz létre a kommunikációban. Ebben a gondolatmenetben 

egyetértünk Luhmannal abban az értelemben, hogy a jogi kutatásnak a 

társadalom új, a szervezetre összpontosító felfogására kell irányulnia (ROCHA, 

2013, 148. o.).(ROCHA, 2013, 148. o.) 

 

A második fejezet, amely tele van a rendszerelméletről és a 

társadalomról szóló fogalmakkal és komplex értelmezésekkel, arról is szól, 

hogy a modern társadalomban a jog úgy él, hogy nem a jövőbe pillant, a 

jelen jövőjének és a jövő jelenének komplex elképzelésében, mivel a jog 

nem tudja magát időben stabilizálni. 

Szükséges, hogy a társadalom bízzon a jogban, a jog és a társadalom 

közötti összefüggésben, amely elfogad egy bizonyos kockázati formulát, és 

a fokozott pragmatizmus kritériumként szolgál a következőkre 

vonatkozóan
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jogi döntések. Visszatér a multidiszciplinaritáshoz, amikor a gazdaságról 

mint a társadalmi egyenlőtlenségek kompenzálásának egyik fő, ha nem a 

fő módjáról beszél, és nem a törvényről. 

 
A hálózat jogi formája nem ismerheti el egyetlen társadalmi elmélet 

monopóliumát sem - nem lehet kizárólagosság a tranzakciós költségek 

csökkentése, a politikai iránymutatás, a tudományos ismeretek megszerzése 

vagy az etikai viselkedési normák tekintetében. Ehelyett ennek a jogi formának 

arra kell törekednie, hogy a hálózatok többdimenziós jellegét a különböző 

társadalmi elméletek vizsgálatával lefedje. A jognak tilos elfogadnia bármilyen 

részleges társadalmi racionalitás dominanciáját (TEUBNER, 2015, 84. o.). 

 

Végül négy fogalommal dolgozik, amelyeket ő eredményeknek nevez: 
 
 

1.     A jog funkciója a magatartási elvárások normatív stabilizálásaként: a 

jogpozitivizmus a társadalom normáknak való megfelelését a jog ismeretének és 

gyakorlatának a társadalom általi gyakorlásától várja el. 

2. A jogi érvényesség fogalmának átalakítása: az 1. pont lehetővé tétele, a 2. pont 

szükséges. 

3. A következmények értékelésének döntési kritériuma: ebben a tételben az 1. és 2. 

tételek utóéletét lehet figyelembe venni, mivel itt utóéletről beszélünk, a már 

gyakorolt cselekmények következményeinek értékelésében. 

4. Sajátos racionalitású jog: például a politikai hatalom felülírásához szükséges. 

 

Teubner (2005, 115. o.) arra reflektál, hogy a jövőre vonatkozó 

jóslatok nem szokványosak a társadalomtudományokban (igazoltan 

Luhmann teszi őket), és még furcsább, hogy ezek a jóslatok végül valóra 

válnak. Itt dicséri Luhmannt azzal az indokkal, hogy a 

multidiszciplinaritás és a társadalomtudományokkal való foglalkozás 

megszokottól eltérő képessége révén "Niklas Luhmann előrejelzése a 

globális jog jövőjéről kivételesnek számít".
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Erről Teubner, miközben megerősíti Luhmann bölcsességét és az 

évtizedek során írásaiban leírt elméletek találatait, azt mondja, hogy 

Luhmann 1971-ben elméletet alkotott a világtársadalom fogalmáról, és 

megengedte magának, hogy spekuláljon azzal a hipotézissel, hogy a 

globális jog szélsőséges széttagoltságot mutat, amely nem területi 

szektorokat követ, hanem csak a társadalom egyes részeit szolgálja 

(TEUBNER, 2005, 115. o.). 

Így, hogy 
 
 

Az ok, amiért ez nem így történt, a normatív elvárásokról (politika, jog, erkölcs) 

a kognitív elvárásokra (gazdaság, tudomány, technológia) való átállásban 

gyökerezik. Egy ilyen változás az államilag szervezett társadalmakról a globális 

társadalomra való átmenet keretében történne. (TEUBNER, 2005, 115. o.)5 

 

És az elmélet absztrakciós síkjának megerősítésével zárul, amely a 

strukturális összekapcsolás mechanizmusaként működik. És ebben az 

értelemben Teubner (2015, 79. o.) azt mondja, hogy az erkölcsi 

kritériumok jellemzően a kölcsönös megbecsülés bizonyítékaként alakítják 

ki az interakciók formáját. Az, hogy a filozófiában használt társadalmi 

elméletek szabályozási szuverenitást követelnek a társadalmi kérdések és 

igények (ma a fő téma az ökológia) jogi formában történő megvalósítása 

felett. 

 
4 Niklas Luhmann és a politikai és jogi rendszer elméleti és gyakorlati találatai 
 

A Társadalom és törvénye fejezet harmadik része a jog és a művészet 

összefüggéseinek elemzésével foglalkozik, a rendszerek általános jellegének 

és jellemzőjének problémájáról, a rendszerek közötti pont-pont 

kapcsolatokról, a 

 
 
 
5 El motivo para que esto fuera así, radicaría en el cambio de orientación desde expectativas normativas (política, 

Derecho, moral) hacia las expectativas cognitivas (economía, ciencia, tecnología). Dicho cambio se produciría en el 

marco de la transición de las sociedades organizadas estatalmente hacia una sociedad global (TEUBNER, 2005, p. 

115).
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a rendszert és a környezetet, ami nem lehetséges, mivel pusztán tükrözés. 

Közben Teubner (2016, 138. o.) hozzáteszi, hogy az általa már kritizált 

politikai rendszer terjeszkedéséhez hasonlóan itt is egy társadalmi rendszer 

imperialista terjeszkedésének tükröződése van, amely ezúttal a gazdasági 

rendszert támadja, ami szerinte szintén kellő elemzést igényel. 

Kétségtelen, hogy a vallás, a művészetek, de még az információs 

médiumok belső szervezeteit sem lehetett volna a gazdasági alkotmány 

elvei alá rendelni azzal, hogy azokat a gazdasági alkotmány elveihez 

igazítjuk, mert ez az egyes rendszerek racionalitását és a társadalom 

alapvető vezérfonalát egyaránt a tolerancia lehetetlen erőszakosságával 

szította volna (TEUBNER, 2016, 138. o.). 

Rich a fejezet harmadik pontjában az immunrendszerrel való 

párhuzamot vonja le, a  címen. a  címen. tekintettel hogy a  

címet használja. több times a multidiszciplinaritás, de 

mindeközben ezt változatos mesterfokon teszi. 

Kifejti, hogy ez a rendszer belső konfliktusokat regisztrál, és így, 

immunitásával általánosítható helyzeteket dolgoz ki. Még így sem alkalmas 

a hibák kijavítására, hanem inkább a strukturális kockázatok gyengítésére. 

Itt tökéletesen igazolható a farmakológiával és a biológiával való analógia, 

amelyben az immunrendszer önmagában nem elég, hanem kiegészítésre 

van szüksége, az egészségügy esetében a gyógyszerekre. 

Ezekről a konfliktusokról beszél Faoro (2008, 832-833. o.) a 

bizonytalanságokról, amelyeket még a törvények is okoznak a gyakori 

változások, újítások és elavulások miatt. Azt mondja: 

Egyik pillanatban egy jól megalkotott törvénnyel építkezni, a 

másikban pedig különböző előfeltételek áldozatává válni, tervezéssel, ami 

bizonyos esetekben éppoly dekoratív, mint az aprólékos tervezés. Az 

elméleti jogszerűség - a kifejezés eleganciájától eltekintve - más tartalmat 

képvisel, mint a szokások, a
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(FAORO, 2008, 832-833. o.) 

Ugyanakkor gazdag és elegendő ahhoz, hogy legalább a testet (a 

társadalmat) fenntartsa - a rendszerelmélet, olyan pontokat használva, 

mint a kommunikáció, és főként a szabályok megalkotása, mint antitestek 

generálása, abban, amit ő ügyesen jogi immunológiának nevez. És 

mindezt a rendszer jelenlegi túlzott önagressziója okozta, mind a jogban, 

mind a politikában. 

Így Rocha (2013, 146. o.) azt állítja, hogy ez a Luhmann által 

kidolgozott rendszerelmélet egy új "tudományos stílus" konfigurációjával 

rendelkezik, amely jobban megfelel a jelenlegi komplex társadalmak 

megértéséhez, amelyekben az emberek állandó szinguláris és közös 

módosulásokban élnek, és amelyek még mindig a jog és a társadalom 

értelméről szóló legfrissebb viták középpontjában állnak. 

A negyedik rész a társadalom és a törvények társadalmi 

összefüggéseiről, az egyéni önmegvalósításról szól, és fontos megállapítást 

tesz arról, hogy az ember bármelyik törvénynek engedelmeskedhet, de 

nem minden törvénynek, egyrészt tudatlanságból, másrészt azért, mert így 

lehetetlen lenne élni. 

Ebben az értelemben, hogy a jogellenes gyakorlat az, ami életképessé 

teszi a társadalmat, és hogy a jogok megsértése nélkül nem lenne emberi 

együttélés, és ez mind a rendszerek elméletében, mind a gyakorlatban 

megmutatkozik, mert ha az egész, például a brazil közlekedési 

törvénykönyvben helytelen gyakorlatként leírt fogalmat a közlekedési 

rendőrség betartaná, minden autó megállna, nem lenne elég alkalmazott 

erre, ez az igazságszolgáltatási rendszert milliónyi új keresettel emésztené 

fel, ami a társadalmat minden területén ellehetetlenítené. 

Erről
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Mind a politikai, mind a társadalmi mozgalmaknak, amelyek a gazdaság, a 

technológia, az orvostudomány vagy az új információs eszközök destruktív 

tendenciáival szemben a jog általi alkotmányozással próbálnak fellépni, 

figyelembe kell venniük a jog e korlátozott lehetőségeit. Nem fogják tudni 

megvalósítani e rendszerek kívánt korlátozását külső jogi beavatkozással. Ezen 

a ponton válik láthatóvá a világtársadalomra való áttérés során bekövetkező 

egyik legjelentősebb jogszerkezeti változás (TEUBNER, 2016, 151. o.). 

 

A komplex fejezet befejezéséhez nem könnyíti meg a dolgát, mert az 

ötödik részben a legösszetettebb, legátfogóbb és legfontosabb fogalmakkal 

jön, a másik négy részben már kidolgozottak szintéziseként. 

Foglalkozik a társadalmi rendszerekkel mint nemzeti rendszerekkel, a 

társadalom fogalmaival, fontos megállapítást tesz arról, hogy a 

világtársadalom nem hoz tudományosan fenntartható eredményeket, és 

hogy nem szabad elvárni, hogy az embert, bárhol is van, jogfosztott 

idegenként kezeljék. 

Arra utal, hogy lehetetlen figyelmen kívül hagyni a világ különböző 

régióinak különbségeit, azaz azt a tényt, hogy sem a politika, sem a 

kultúra, sem a szokások nem azonosak Brazíliában, az Egyesült 

Államokban vagy Japánban. Az emberi jogok megsértésére irányuló 

növekvő figyelemre reflektál, amelyet a globalizáció és a média 

megkönnyítése is előidézett. 

A jogállamiságot fenntartják, ezt az állami szerződéseken alapuló 

jogot, mivel elviselhetetlen lenne feladni a jogrendszert, és a regionális 

alanyok és rendszerek által irányított politikai folyamatok önkényének 

alávetni, mivel ez egyértelműen nyilvánvaló jogsérelmeket eredményezne. 

 
A komplexitás növelésével a jog olyan technikákat fejleszthet ki, amelyekkel 

hasonló esetek korrelálhatók, hasonló korábbi döntésekkel újra 

találkozhatunk, aktuális vagy fogalmilag kényszerítő élményeket tárolhatunk; 

mindenekelőtt,
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az új generációk képzésének köszönhetően képes rendszerezettebb tanulási és 

dogmatikai képleteket kialakítani, amelyek egyre inkább képesek egy elvben 

különálló eseteket felölelni. Végül a jogfilozófia vagy jogelmélet 

megkülönböztetésével értékelheti az erőfeszítéseket, amelyek segítségével a 

rendszer egységét tükrözi a szükséges belső megkülönböztetések ellenére. 

Mindez a jog mindennapos újjászületése szempontjából kevéssé 

fontos.(LUHMANN, 1994, 8. o.) 

 

Erre Teubner (2005, 122P. o.) úgy reflektál, hogy a jogi ütközések 

alkotmányos lehorgonyzásuk miatt adnak lehetőséget a végső reflexióra. 

Ebben az értelemben globális szinten vizsgálva az alkotmányozás tengelye 

a nemzetközi kapcsolatok rendszerétől a különböző társadalmi szektorok 

felé mozdul el, amelyek létrehozzák saját polgári alkotmányukat. 

A fejezet záró részében megemlíti azt is, hogy a pozitív jog negatív 

módon is használható, az emberi jogok megsértésének fedezésére, mert 

mindig pozitív módon gondolkodik, de negatív módon is lehet használni. 

És a szankciók továbbra is problémát jelentenek, mert a gyakorlatban nem 

tükröznek semmiféle hatékonyságot, sem a társadalomnak, sem az elítélt 

személynek megfelelő módon. 

 
Elszigetelt esetekben az elmélet segíthet a döntés megalapozásában. Több 

igazságot fog kapni, ha elismerjük, hogy ő maga választja ki az eseteket, hogy 

egyfajta sajátos gyakorlatként reprodukálja önmagát. "Ami az elméleti 

gyakorlat reprodukciójához szükséges", ugyanez a jogelmélet is erre az 

eredményre jut, "az nem a jogi eredmények teljes sorának ellenőrzése, hanem 

a paradigmatikus vagy szemiotikailag központi események feletti folyamatos 

uralom" (40). Az elmélet maga határozza meg a megfelelő eseteket, hiszen az 

elmélet az, amelynek az esetek tapasztalatai segítségével bizonyos 

körülmények között változnia kell. Ha ez érvényes az elmélet és a gyakorlat 

közötti rendszerszintű jogi kapcsolatra, akkor még inkább érvényes az 

elméletek esetében.
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a szociológia által a saját autopoiesisének végrehajtása során előállított, a 

jogrendszer megfigyelésére használt (LUHMANN, 1994, 8. o.). 

 

Rávilágít a társadalmi szerepek strukturális hátrányaira, arra, hogy a 

globális jog, vagy a jog "globalizációjáról" való gondolkodás nem szünteti 

meg a regionális fejlődést és a regionális jog alkalmazhatóságát, ahogyan 

azt a regionális fejlődésre szakosodott doktrinerek félelmei állítják. 

Arról is beszél, hogy a funkcionális rendszerek kommunikációjába 

nem vonják be a lakosság széles rétegeit, és itt, ha szabad továbbmenni, a 

joghallgatóknak az ilyen típusú funkcionális rendszerekbe való bevonása is 

elmarad, mert a professzori képzésükben is hiba van. 

Néha, mint ebben az esetben is, szükség van a doktori címre, a 

jogászképzés magasabb szintjére, hogy párbeszédet folytathassunk 

valamiről, ami egyszerű elemzéssel már alapvetőnek és lényegesnek 

bizonyul a jogász valódi képzéséhez, amelyhez az elméleti érvek gazdagsága 

éppúgy hozzátartozik, mint a gyakorlati képességek. 

 
Végezetül csak azt kell megemlíteni, hogy milyen csekély jelentőséggel bírnak 

a jogrendszer számára. Ez az itt bemutatott elméleti megközelítésből is 

következik. A problémát nem az a nagy szakadék jelenti, amely állítólag az 

(elvont) elmélet és a (konkrét) gyakorlat között tátong. A probléma 

közvetlenül az autopoietikus rendszerek elméletéből adódik. A tudomány 

tudományként reprodukálja önmagát, nem pedig jogként. A jog mint jog, és 

nem mint tudomány reprodukálja önmagát. A reprodukció az elemi tényszerű 

események, a pillanatról pillanatra történő kommunikáció területén zajlik. Ez 

minimális szerkezeti erőfeszítést igényel, de nem, vagy csak ritkán reflexiót. 

(LUHMANN, 1994, 8. o.)
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Ebben az értelemben Hammes és Schirmer (2012, 162. o.) szerint 

bizonyos, hogy a társadalmi részvétel ideálját nem sikerült elérni, és hogy 

az információ (és itt a rendszerelméletről és annak terjesztéséről szóló 

információ) hiánya szükségszerűen a világ és lényegében az élet 

megértésének hiányához vezet. Végül is, tudni kell ahhoz, hogy 

megértsük. És hangsúlyozzák, hogy mindenkinek van egy véleményes 

benyomása, ehhez azonban nem szerezte meg a szükséges alapokat, ezért 

a véleménye gyenge és megalapozatlan. 

Végül, a pozitív gondolat jegyében, a fejezet azzal zárul, hogy a 

világtársadalom fejlődésének gondolatával foglalkozik, nyilvánvalóan 

anélkül, hogy elfelejtené a hibáit, de kiemeli a jelentős előrelépéseket is, és 

itt megtartja a harmadik felfogáshoz való hozzájárulását, és ez az, ami 

jelenleg történik, mert a világtársadalom fejlődése közvetlenül kapcsolódik 

a tanulmányokhoz, a tudományhoz, a szociológiához, a joghoz és a világ 

minden tájáról származó doktrinerek és jogászok hozzájárulása, valamint 

az őket elfogadó és a rendszerelméletet gyakorló társadalom, akár elméleti, 

akár gyakorlati formában. 

 
5 Záró megjegyzések 
 

A rendszerelmélet és Niklas Luhmann írásainak aktualitása, azonnali 

és szinte megkérdőjelezhetetlen alkalmazása szinte elfeledteti velünk, hogy 

1998-ban halt meg, amikor néhány dolog, amiről beszélt, a gyakorlatban, 

az empirizmusban, a kezdetek kezdetén volt, mint például az internetes 

kommunikáció. Egy példa: alig két évvel korábban az internet már a brazil 

otthonokban is elérhetővé vált, és a közösségi hálózatokon lehetett 

beszélgetni, de ez csak a nagyon tehetős családok számára volt lehetséges. 

Meg kell jegyezni, hogy egyes írások aktualitása nem a megírás 

évéhez, hanem az elvégzett tanulmány mélységéhez kötődik, és ez Niklas 

Luhmann esete. Ha nevezhetjük szerencsének vagy csak véletlennek, a 

még élő Teubner esetében ez az előnye a
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idő, ami lehetővé teszi, hogy az elsődleges író meghallgatása nélkül is 

kölcsönhatásba lépjen a művekkel, akárcsak kritizálja vagy támogassa 

azokat. 

Mégis olyan minőségben teszi ezt, amilyet Luhmann elvárna, ha 

újabb írásait olvasná. Ez nem jelenti például azt sem, hogy az idő nem 

kegyetlen abban az értelemben, hogy a cikkben idézett írások egy része 

több száz vagy több tucat évvel korábbi, más része kortárs, más része 

újabb keletű. Fontos megjegyezni, hogy 1998-ban elhunyt, de aktuálisabb, 

mint a tegnap megjelent írások. 

És ez nagyon is így van, mert nagyon jelentős és gazdag alapot 

teremtett érvei és elmélete alátámasztására. Könnyű megcáfolni azokat az 

érveket, amelyek egyáltalán nincsenek alátámasztva, vagy amelyeket 

sovány állítások kísérnek, azonban ez nem így van. Nem könnyű, és talán 

nem is lehetséges Luhmannt megcáfolni, mert tételei a körülmények, az 

emberek, a társadalmak szerint alkalmazhatóak és változtathatóak. 

Mintha azt mondanám, hogy Luhmann írásai saját autopoézissel 

rendelkeznek, és ebben az értelemben bármilyen kritika vagy pozicionálás, 

bármilyen kemény is legyen az, hátrányára, műve, függetlenül annak 

jelenlététől, megfelel, hogy legyőzzön minden érvelést. És ez, amellett, 

hogy dicséretes, ritka. Sok írótól nem ezt a szellemi állandóságot látjuk, 

hanem az írásaik halálát még íróik életében, ami itt nem fordul elő. 

Hozzá kell járulni a tudományos területeken a rendszerelmélettel 

kapcsolatos tudatlansághoz, amelyben megfigyelhető, hogy az ilyen 

témákat a diploma megszerzése óta kell megközelíteni, de éppen 

ellenkezőleg, ahogyan e cikk megírásától kezdve látható, a doktori 

fokozatot, a jogászképzés maximális szintjét kell elérni ahhoz, hogy ilyen 

fogalmakkal foglalkozzunk. 

A rendszerelmélet és Gunther Teubner és különösen Niklas Luhmann 

írásai, ha nem is egy "szék", de a rendszerelmélet és a rendszerelmélet, ha 

nem is egy "szék", de egy "szék".
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(tárgy) legalább az általános jogelmélet, a bevezetés a jogba vagy más, 

újnak nevezendő tudományág része kell, hogy legyen. 

Sok szó esik arról, hogy a jogtudományi érettségi nem foglalkozik 

számos témával, még azokkal sem, amelyek specifikusak, mint például az 

idősek jogainak vagy a fiatalok jogainak hiánya, de a rendszerelmélet 

esetében a teljességről van szó, amely lehetővé teszi más jogok és más 

gondolatok megértését, amelyek még a fent leírt témákba, még a 

specifikusabbakba is, kritikusabb és értékelőbb szemlélettel illeszkednek. 

A bírák képzése és az ítéletekben való megemlítésük, az ilyen típusú 

jogi gazdagság hiánya, az empirikus jogrendszer általános elszegényedése 

a doktrinális tanulmányok hiányának, a hipotetikus tanulmányok 

hiányának köszönhető, ami a kevéssé hozzájáruló gyakorlati 

diszciplínáknak ad, és a súlyosbodó hibák érvévé válik, nagyobb 

láthatósággal, mint az, ami egy alkalmas, érvelésben gazdag és a 

rendszerelméletet jól ismerő jogász képzésében elengedhetetlen. 

Végül hangsúlyozni kell, hogy a fejezet olyan körülményeket tükröz, 

amelyeket, ha néhány éve halott is, mint Teubner említette, Luhmannak 

sikerült előre látnia, és ezt azért tette, mert összetett, de bonyolult módon 

ír, amelyben a fogalmak összeérnek, hogy olyan logikát állítsanak fel, 

amelyet lehetetlen tagadni, mert gyakorlatiasan történik. 

Mindenesetre Luhmann hozzájárulása, mind ebben a fejezetben, 

mind ebben az egész könyvben, mind a jogtudományban, a szociológiában 

vagy a multidiszciplinaritás alkalmazásában olyan, hogy halála nem törli, 

hanem az évek csak megerősítik elméleteit, és itt bebizonyosodott, hogy a 

rendszerelmélet tökéletesen alkalmazható mindkét spektrumban, mind 

elméleti, mind gyakorlati téren, tekintve az elmélet megalkotójának 

zsenialitását.
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A szociális alkotmányosság és a pragmatikus-
szisztematikus mátrix: a pragmatikus-szisztematikus 
mátrix helyzetének vizsgálata. 

Alkotmány egy összetett társadalomban 
 

David Denner de Lima Braga 1 

Selmar José Maia 2 

 
 

1 Bevezetés 
 

O jelen van munka rész a  címről a lehetséges

 alkotmányosság, azonnal megállapítva, hogy a jogtudományban 

uralkodó gondolkodásmód nem képes megfelelően leírni a jogi jelenséget, 

és nem képes megoldani a világ társadalmának problémáit sem. Az 

uralkodó paradigma válsága anomáliák jelenlétében nyilvánul meg, azaz 

olyan helyzetekben, amelyek nem illeszkednek abba az elméleti 

struktúrába, amelyet a jogtudomány a valóság magyarázatára kínál.

 valóság jogi valóság.     Van tehát, a az 

alkotmányosság válsága, de nem csak az, hiszen a válság áthatja az egész 

jogfelfogást, legalábbis az uralkodó jogfelfogást. 

Más szóval, a jogászok még mindig a 20. század szemével nézik a 

jogot, és ez a látásmód nem felel meg a 21. század hiper-komplex 

társadalmának elvárásainak. Más szóval, azt lehet érzékelni, hogy a 

jogászok elméleti józan ész, a dominancia még mindig 

 
 
1 A Vale do Rio dos Sinos Egyetem (Unisinos) jogi posztgraduális programjának közjogi PhD-hallgatója, valamint a 

Dél-Minasi Jogi Egyetem (FDSM) alkotmányosság és demokrácia mesterszakos hallgatója. E-mail: 

daviddlbraga@yahoo. com. br 

Az Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS doktorandusza és közjogi mesterszakos hallgatója. A Faculdade 

Damásio Educacional de São Paulo polgári jogi és üzleti jogi szakjogásza. Jogi diplomát szerzett a Centro Universitário 

da Serra Gaúcha - FSG-n. A Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES ösztöndíjasa.      
Gazdasági jogász és a Maia Advocacia Corporativa alapítója. Elérhetőség: maia@maiaadvocaciacorporativa. com.br.
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Kelsen, Hart és Ross elméleteiből hiányzik a polikontextualitás 

problémáinak kezeléséhez szükséges absztrakció. 

Ebben az értelemben a válság egzisztenciális mozzanatként, lét vagy 

nem létként jelenik meg. Ebből adódik az alkotmányok halálára vonatkozó 

kérdés aktualitása. Tulajdonképpen azt kell megállapítani, hogy az 

alkotmányelmélet válsága csupán egy egyre inkább elavuló paradigma 

tünete, amely azonban nagyon sikeresen maradt uralkodó, annak 

ellenére, hogy egy ideje a jogrendszer és a társadalom problémáinak 

alternatív magyarázataival együtt létezett. 

Ezen túlmenően hangsúlyozni kell, hogy a szociális alkotmányosság 

elmélete olyan újdonságként jelenik meg, amely több szempontból is 

kihívás elé állítja a klasszikus alkotmányosságot. A jelen tanulmányban a 

globalizáció problémáira és a hagyományos alkotmányelmélet válságának 

tüneteire adott válaszként fog hivatkozni. Másrészt, már az elején tisztázni 

kell, hogy ez nem egy kész elmélet, amelynek körvonalai összetettek és 

bizonyos értelemben sokkolóak a jogászok elméleti józan ítélőképessége 

számára. 

Ebben a trilharé precíz tisztázni, előre, hogy

 Amikor az alkotmányt említjük, szinte azonnal az 1988-as 

szövetségi alkotmány modellje merül fel, azaz egy szabályosan összehívott 

Alkotmányozó Gyűlés által ünnepélyesen kihirdetett írásos dokumentum. 

A demokratikus jogállam és magának a jognak az egyik legmarkánsabb 

szimbóluma. Amikor valaki egy másfajta elképzelést kíván hozni, a több 

alkotmány és a merev hierarchia hiányának,  a s z ö v e t s é g i  

a l k o t m á n y  trónfosztásának gondolatát, akkor az az elvárás, hogy 

mindennek nem sok értelme lesz, és nem fogják komolyan venni. 

A szociális alkotmányosság azonban egy olyan elmélet, amely egyre 

nagyobb teret nyer, és amelyet az autopoietikus rendszerek elméletének 

megfelelő modelljeként értelmeznek, és hasonlóképpen a társadalom 

számára is.
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globalizált. A szociális alkotmányossággal és annak különböző 

alkotmányaival nem lehet megfelelően foglalkozni a jog uralkodó 

paradigmája felől, mert ebben a modellben a rendezés piramis formájában 

történik, amelynek csúcsán az állam alkotmánya áll. Ezért, bár ez nem 

szabály, a klasszikus alkotmányosságban jártas jogász hajlamos ellenállni 

az állami közterületen kívüli és az állam határain túli alkotmányok 

gondolatának. 

Így a téma kezeléséhez először is át kell tekinteni a Leonel Severo 

Rocha gondolkodó által kidolgozott paradigmatikus jogi mátrixokat, 

különösen annak tisztázása érdekében, hogy a szociális alkotmányosság 

melyik elméleti mátrixba illeszkedik. Ezután az alkotmány helyét mutatjuk 

be Luhmann autopoietikus rendszerek elméletében, vagyis a modern 

alkotmányt mint a jog és a politika strukturális összekapcsolódását. Így 

ennek az elméletnek a Gunther Teubner által védett alkotmány fogalmáig 

történő aktualizálását a jogrendszer és a többi társadalmi rendszer közötti 

strukturális összekapcsolódásként lehet értelmezni. 

Az utolsó hozzászólásokban azokkal az elemekkel foglalkozunk, 

amelyek lehetővé teszik a Teubner által szorgalmazott 

alkotmányszociológia, pontosabban az alkotmányok rendszerszintű-

autopoietikus szociológiájának kidolgozását. Végezetül tisztázzuk, hogy e 

tanulmány elméleti és bibliográfiai elemzésen keresztül azt kívánja 

bemutatni, hogy a szociális alkotmányosság a rendszermátrix 

alkotmányelmélete, amely, bár még kidolgozás alatt áll, ígéretes alternatíva 

az alkotmányelmélet jelenlegi válságának magyarázatára. 

 
2 Jogi paradigmák 
 

A jog, mint normatívan orientált társadalmi rendszer lassabban változik, 

mint azok a rendszerek, amelyeknek
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kognitív orientáció. Nem tud immunis maradni a változásokra, de úgy 

tűnik, mindig egy lépéssel a környezet mögött marad, főként társadalmi 

avantgárd státusza miatt. 

Ebben az értelemben "a globalizáció egy másfajta megfigyelést fog 

kikényszeríteni, amely korábban nem létezett. Nem arról van szó, hogy a 

dolgok nem léteztek, nem figyelték meg őket" (ROCHA, 2019, 222. o.). E 

megfigyelés vakfoltja az alkalmazott elméleti eszközzel és annak a 

megfigyelésre való alkalmasságával vagy alkalmatlanságával kapcsolatos. 

A társadalom fejlődése tehát arra kényszerítette a törvényt, hogy 

megváltozzon. 

Ebben az értelemben az alábbi táblázat két korszak, a modernitás és 

a jelenlegi, posztmodernnek nevezett időszak összehasonlítását mutatja be, 

és segít pontosabban elhelyezni a modern jogban bekövetkezett 

különbségeket és átalakulásokat: 

 
Modernitás 

Absztrakció 

Szubjektivizmus 

Univerzalizmus Az ész 

egysége Axiomatizálás 

Egyszerűség Polgári 

társadalom/állam 

Biztonság 

Posztmodernitás 

Pragmatizmus A 

szubjektum 

dekoncentrálása 

Relativizmus 

A racionalitások sokasága 

Összetört logikák 

Komplexitás 

A civil társadalom 

visszajelzései Kockázat 

1. háttérmagyarázat - André-Jean Arnaud 

 

Mintha ez nem lenne elég, a szerző tisztázza, hogy a paradigmaváltás 

megértéséhez ezen elemek összességét és nem külön-külön véve őket kell 

figyelembe venni. (ARNAUD, 1999, 203. o.) Ezek az elemek a szociális 

alkotmányossághoz kapcsolódó specifikusabb kérdésekben is jelen vannak, 

mint például a "civil társadalom visszatérése", ami azért lényeges, mert a 

szociális alkotmányosság egyik jellemzője, mint látni fogjuk, a jogi 

pluralizmus, a
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értelemben, hogy az állam nem az egyetlen normativitás-termelő központ 

(ROCHA, 2019), még alkotmányos szinten sem. 

Ezek a globalizáció átalakulásai, amelyekre Rodrigues utal, kiemelve, 

hogy ezek megingatták az államok normateremtő hatalmát, és teret 

nyitottak egy olyan jog elképzelésének, amely visszaadja a társadalomnak 

a jogi normák létrehozásának hatalmát (RODRIGUEZ, 2019, 11. o.). Ezért 

az állam-társadalom ellentét az alkotmányosságban elveszti jelentőségét, 

ha az alkotmányos normák az államon kívül jönnek létre. 

Sőt, Teubenr (2016, 27. o.) szerint az alkotmányos fragmentáció az 

"állam nélküli globális rendek önkonstitucionalizálódásának folyamataiból 

kiindulva" kialakult, különböző jogrendek generálódásának megvalósulása 

lenne, alkotmányos szempontokkal, amelyek v é g ü l  s z a k í t o t t a k  a  

modern a l k o t m á n y o s s á g  h a g y o m á n y á v a l , tekintettel a David 

Sciulli által említett és elítélt "a globális léptékű funkcionális 

differenciálódáshoz (világtársadalom) való alkalmazkodóképesség 

tekintetében a könnyed és expanzióra hajlamos rendszerek különbségére". 

Ebben az értelemben a világtársadalomban "egy közös jog töredékei" 

vannak, és nem a politika és a jog közötti struktúrák összekapcsolódása, 

mivel "a globalitás tengerében csak az alkotmányosság szigetei alakulnak 

ki" (GUNTHER, 2016, 27. o.), és az ilyen megfigyelésekhez a jogászok, 

politológusok, szociológusok és közgazdászok élesebb tekintetére van 

szükség, mert: 

 
A Teubner által alkotmányos széttagoltságként felfogott alkotmányosság 

leírásának alapvető pontja a jogi szankció. A normativizmus, főként Kelsen által 

erősen vizsgált jellemző, hogy a jogi szankció a világrend globalizálódásának 

környezetében veszít erejéből, amennyiben - a jog és a politika rendszereihez 

képest autonóm módon - különböző, alkotmányos vonásokkal rendelkező 

rendek alakulnak ki. A szankció
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A jogrendszerből hagyományosan eredő, a politikai rendszerrel való 

strukturális összekapcsolódásból származó jogi szabályozás már nem játszik 

alapvető szerepet a rendszerszintű tanulás folyamatában. Ebben az 

összefüggésben, abból a felismerésből kiindulva, hogy a normativitás 

környezetében a normativizmus egyik alapvető pontjának (a szankciónak) a 

hiánya mellett a normák már nem normák, hanem töredékek (COSTA és 

ROCHA, 2018, 13-14. o.) gondolata merül fel újra. 

 

Akárhogy is van, a Teubner által feltárt ponton a specializált 

transznacionális rezsimek végül is a nemzeti államokkal versengenek, és 

kialakítják az állam nélküli alkotmányos szubjektumok állapotát, és ez 

végül felveti a transznacionális alkotmányosság előnyeiről és hátrányairól 

szóló vitát, amelynek nincs egyértelmű státusza, és amelynek tanulmányait 

az alkotmányosság szociológiája arra készteti, hogy indokolt és kielégítően 

elfogadott választ adjon (COSTA és ROCHA, 2018, 14. o.). 

Valójában szükséges tisztázni, hogy Ost tézise (OST; VAN DE 

KERCHOVE, 2010) ezt a mozgást a piramisról a hálózatra való áttérés 

képében foglalja össze3. Ez az átmenet egy túl egyszerű modellből egy 

másik, túl összetett modellbe, amely elfogadja "a komplexitáson és a 

káoszon belül felépített idő gondolatát" (ROCHA, 2015, 144. o.). Egy ilyen 

paradigma képes kezelni a hiper-komplex társadalmat és annak problémáit, 

de már a kezdetektől fogva nehézségekbe ütközik az elfogadás terén, a 

nagyfokú absztrakció miatt. Könnyű megkérdőjelezni egy gondolkodásmód 

valódi szükségességét, ha az a kelleténél absztraktabbnak tűnik. 

Következésképpen az államon alapuló hierarchikus és centralizált 

modellből egy kevésbé merev és központosított modell felé mozdulunk el. 

 
 
3 Febbrajo (FEBBRAJO, 2016) a rendezés olyan elemzését mutatja be, amely a hierarchikus formával (a la Kelsen, 

antihierarchikus (a la Ehrlich), lineáris (a la Geiger), körkörös (a la Weber) és hiperciklikus (a la Luhmann) 

foglalkozik, ami bár érdekes, de jelen munka céljaira bonyolítja a kifejtést. Mi inkább egy hierarchikus modellt és egy 

másik hálózati modellt veszünk, Ostban, a hálózati modellt Rocha pragmatikai-rendszerbeli mátrixával társítva.
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összetettebb. Valójában a két paradigma időben egymás mellett létezik, 

azzal a különbséggel, hogy az előbbi nagyobb elterjedtséggel bír, míg az 

utóbbi fokozatosan válik ismertté. A "[...] decentralizált, azaz központ és 

csúcs nélküli hálózatban a szabályozási döntések [...] nem egységesen, 

hanem külön-külön, a "szétválasztott szuverenitás" formáiban születnek". 

(TEUBNER, 2020, 13. o.). Vagy sena, nincs olyan döntéshozatali központ, 

amely általánossá teszi, hogy mit és mikor kell tenni, hogy a döntéseket ott 

és akkor lehessen meghozni, ahol és amikor szükség van rájuk. Az 

egyszerűség az uralkodó paradigma egyik kritikus eleme. A 

paradigmaválasztás azonban nem a tudós ízlésétől vagy pusztán az 

egyszerűségtől függhet. Ha a paradigma nem képes megoldani a felmerülő 

problémákat, akkor el kell vetni. 

André-Jean szerint "még a kortárs jogfilozófus sem hagyhat 

figyelmen kívül bizonyos számú tényt, amelyek megzavarják azt a 

jogrendet, amelyre a jogászok képzésük során felkészültek" (Arnaud, 

1999, 203. o.). 

Ezek a tények a Thomas Kuhn-i értelemben vett anomáliák, vagyis 

azok a történések és helyzetek, amelyek nem illeszkednek megfelelően vagy 

egyáltalán nem illeszkednek a jogelmélet, vagyis a jogászok elméleti józan 

ítélőképessége által nyújtott magyarázatokba. 

Ezt fejezi ki a konstruktivizmus gondolata, miszerint "a tudás nem a 

külső valósággal való megfelelésen, hanem kizárólag a megfigyelő 

konstrukcióin alapul" (ROCHA, 2019). 

 
2.1 A jog episztemikus mátrixai 
 

Ost és Kerchove ( 2010), mint láttuk, megállapította, hogy Kelsen, 

Hart és Ross, a ma is uralkodó jogi gondolkodás néhány legjobb 

értelmezőjének műveinek nagy részét a 20. században dolgozták ki, amikor 

a
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a rend és stabilitás jellemezte világkép uralkodott, egy egyszerű és 

mechanikus világ, amelynek középpontjában a szubjektum eszméje állt, 

míg ma az általánosított interaktivitás összetett és rekurzív világában 

élünk. 

Rocha (2005, 93. o.) szerint: "[...] csak egy új Jogi Mátrix segíthet a 

kortárs jogelmélet újjáépítésében, amely eddig nem volt képes megérteni 

és átalakítani a századvég eseményeit". Minél inkább beljebb lépünk a 21. 

századba, annál nyilvánvalóbbá válik az új elméletek iránti figyelem 

szükségessége. Carnap szemiotikájának szintaxisra, szemantikára és 

pragmatikára való felosztásából kiindulva a szerző didaktikai célokból 

három paradigmatikus mátrixot különböztet meg a jog számára, az 

analitikus filozófiát, a hermeneutikát és a rendszerszemléletet (ROCHA, 

2005). 

A rendszerszintű mátrix egyik legszembetűnőbb jellemzője valóban 

az, hogy a kockázatot alapvető kategóriaként értelmezzük. Arnaud 

keretrendszerében látható volt, hogy a jog jelenlegi paradigmája a 

biztonság helyett a kockázatot veszi figyelembe. Ha felidézzük Luhmann 

(2016) véleményét, miszerint a jog a biztonságért fanatikusan rajongó 

rendszer, világossá válik, hogy a biztonságot a kockázattal helyettesítő 

felforgatás milyen felforgatást hoz a jogi gondolkodásba. 

A jogbiztonságot már a legkorábbi évektől kezdve belevésik a jogi 

oktatásba, és folyamatosan erősítik. A modernitás, és ugyanez elmondható 

a jogi modernitásról is, azzal a dilemmával él, hogy a társadalmi valóság 

stabil, biztonságot feltételező modelljeit próbálja létrehozni, miközben 

tudatában van a társadalmi helyzet meghatározatlanságának és a világ 

reprezentálhatatlanságának (ROCHA, 2019). Ily módon a paradigma és a 

valóság között olyan eltérés van, amelyet az 1. táblázatban bemutatott 

elemkészlet fenntartásával nem lehet kiküszöbölni. Szükséges, hogy "több 

teret engedjünk a komplexitásnak, a szervezettségnek és a döntésnek a jog 

betartásában". (ROCHA,
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2013, 148. o.), a pragmatikai-rendszeri mátrix egy olyan sémát mutat be, 

amely képes elérni ezt a célt, mivel sikerül figyelembe vennie azokat a 

teljesítményeket és funkciókat, amelyeket az egyes társadalmi rendszerek a 

társadalmi környezet számára végeznek. 

 
2.2 Válság és anomáliák 
 

A hierarchikus, piramisszerű modellben az alkotmány a rendszer 

csúcsán helyezkedik el. A kelseni normativista felfogás a klasszikus példa. 

Az alkotmány a jogrendszer egyéb normáinak - akár törvények és absztrakt 

közigazgatási aktusok, akár konkrét közigazgatási aktusok vagy bírósági 

határozatok - parametrikus vektorának funkcióját tölti be. Ily módon egy 

alacsonyabb hierarchikus pozícióban lévő aktusnak - érvénytelenség terhe 

mellett - összeegyeztethetőnek kell lennie a magasabb rangú aktussal. 

Alapvetően létezik egy alkotmány, amelyet a legtöbb országban megírtak és 

ünnepélyesen kidolgoztak, és amely sok esetben, mint például Brazíliában, 

a különböző társadalmi rendszerek normativitását kívánja meghatározni. 

Ez a modell azonban nem írja le pontosan, hogyan működik a jog. 

Ebben a paradigmában - és ez a brazil jogra is vonatkozik - a 

jogrendszerben az újításnak a törvény erejével kell történnie. A 

törvénynek viszont hűnek kell lennie ahhoz, amit az alkotmány előír, 

annak "szelleméhez", vagyis a szabályok és elvek betartásához. De mi van 

akkor, ha a valóságban a dolgok nem így történnek? Ha az olyan 

intézményeket, mint a házasság, a szerződések, az öröklés, vagy a 

közigazgatási hatáskörök és intézkedések nem a törvények módosítják 

vagy irányítják, vagy ha a törvények nem tartják meg a megfelelő 

parametrikus kapcsolatot az alkotmánnyal, akkor lesznek olyan helyzetek, 

amelyek kikerülnek az elmélet által adott tervből. 

Ahogy Rodrigues (2019, 112. o.) megjegyzi, "az intézmények 

újratervezése az alkotmányozó pillanat ünnepélyességén kívül, például 

anélkül, hogy a Kongresszus alkotmánymódosításokon keresztül 



nyilvánulna meg, mindig is
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megkérdőjelezhető annak jogszerűsége. Úgy tűnik azonban, hogy az 

alkotmánymódosítás ilyen formája kezd általános szabállyá válni". 

Ezeknek az eseményeknek kivételesnek kellene lenniük, mégis gyakoriak. 

Ezek példák a klasszikus paradigmában megjelenő anomáliákra, 

amelyeket Hofstdat követve kusza hierarchiáknak nevezhetnénk, vagy 

olyan helyzeteknek, amelyek furcsa hurkokat hajtanak végre, olyan 

mozgást, amely látszólag alacsonyabb szinten, például közigazgatási 

szinten történik, de olyan hatással, amely csak magasabb, jogi vagy 

alkotmányos szinten várható. Ugyanebben az értelemben Ost és Van de 

Kerchove (2010): 
 
 

Hogyan tagadhatnánk, hogy az "anomáliák" (a piramisparadigma 

szempontjából) megszaporodtak az elmúlt évtizedekben? Először is 

megemlíthetnénk azt, amit a rendszerelméletben "furcsa kapcsolatoknak"  

nevezünk: ces exemples de " hiérarchies enchevêtrées " dans lesquels l'organe 

" inférieur " (inférieur selon la logique hiérarchique) se rend maître de la 

norme adoptée par un organe " supérieur " qui, en principe, devrait pourtant 

déterminer sa propre action. 

 

A szerzők számos példát azonosítanak ezekre az anomáliákra, 

amelyek felforgatják a piramisszerű jogrendet, például amikor a 

Közigazgatási Minisztérium, annak ellenére, hogy a törvény hű 

végrehajtója, nem alkalmazza a törvényt, vagy nem dönt arról, hogy mikor 

tegye; valamint az azonosítatlan jogi tárgyakra, amikor a tanácsok, etikai 

bizottságok egy sor új problémát vetnek fel, amelyek a pontos jogi 

természetükkel kapcsolatos tétovázásra vezetnek vissza. 

Brazíliában nagyon gyakori, hogy a rendeletek, rendelkezések és 

egyéb közigazgatási aktusok ellentétesek a törvényben vagy akár az 

alkotmányban előírtakkal, és mégis érvényesek. Néhány eset hírhedté vált, 

mint amikor a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság elismerte a Stabil Uniót.
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az azonos nemű személyek között, és a CNJ e határozat nyomán 

állásfoglalást adott ki Kötelező a hatóságok

 felelős a az azonos neműek közötti házasságok 

megünneplése. Eltelt néhány év, és az Alkotmány szövege még mindig a 

férfi és nő közötti stabil szövetségről, a Polgári Törvénykönyv pedig a férfi 

és nő közötti házasságról beszél. 

Mielőtt elhamarkodott ítéletet mondanánk, rá kell mutatni, hogy az 

Egyesült Államokban is hasonló módon történnek a dolgok, még mindig 

Rodrigues (2019) szerint, Ackermannra hivatkozva, ott egy 

szuperhatalommal rendelkező végrehajtó hatalom egyértelműen 

alkotmányellenes cselekedeteket hajt végre, amelyeket később a 

Legfelsőbb Bíróság legalizál, így az átalakulások elbagatellizálódnak, és ami 

alkotmányellenes volt, alkotmányossá válik. 

Más esetekben a jogrendszer nem rendelkezik azokkal a feltételekkel, 

amelyekkel más funkcionális rendszerek által felvetett kérdésekkel 

foglalkozhatna. Teubner (2020, 35. o.) ebben az értelemben beszél a 

multinacionális vállalatok által elkövetett emberi jogi jogsértésekről, az 

egészséget és a környezetet veszélyeztető, ellentmondásos WTO-

döntésekről stb. Ugyanebben az értelemben Berman is megállapítja a jog 

elégtelenségét a jelenlegi problémák kezelésére (2018, 150. o.): 

 
[...] a világ előtt álló számos probléma egyre inkább összehangolt megoldásokat 

és több együttműködést igényel a jogi és politikai rendszerek között, nem pedig 

kevesebbet. Ilyen problémák például: hogyan fogjuk hatékonyan fenntartani az 

életet ezen a bolygón (éghajlatváltozás, biológiai sokféleség, ökoszisztéma-

veszteség és vízhiány); hogyan fogja az emberiség fenntartani magát ezen a 

bolygón (szegénység, konfliktusmegelőzés és globális fertőző betegségek); és 

hogyan fogunk globális együttműködési szabályokat kidolgozni az 

együttéléshez, mivel az emberi tevékenység nagy része átlépi a területi 

határokat (nukleáris proliferáció, mérgező hulladékok ártalmatlanítása, 

adatvédelem, kereskedelmi szabályok, pénzügyi és adórendszerek stb.). Az 

ilyen jellegű problémák nem kezelhetők kizárólag egy jogrendszeren belül.
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A problémák tehát ugyanazok, mint amiket Teubner azonosít, azaz a 

határokon átnyúló kérdések, a környezetvédelemmel, az emberi jogokkal 

stb. kapcsolatos kérdések kezelése. Berman azonban összehangolt 

megoldások elfogadását javasolja, azaz a politikai és a jogi rendszerek 

közötti nagyobb kölcsönhatást e problémák megoldására, amelyek - mint 

mondja - nem kezelhetők kizárólag egyetlen jogrendszeren belül. A 

megoldás az egyes országok politikai és jogi rendszereinek összehangolt 

fellépésében rejlik. 

Ezen észrevételek után nyugodtan kijelenthetjük, hogy a szociális 

alkotmányosság ezzel szemben tágabb látókörrel néz szembe a kérdéssel, 

bevonva a többi társadalmi rendszert is, és az egyes rendszerek 

világrendjéről gondolkodik. Ezek valóban olyan helyzetek, amelyeket nem 

lehet megoldani az elszigetelt államok belső keretein belül, és ezért olyan 

alkotmányosságot igényelnek, amely megfelel ezeknek a kérdéseknek. 

 
3 Alkotmány a rendszermátrixban 
 

Az alkotmányszociológia kialakulásához vezető folyamat 

magyarázatához az idő az elsődleges tényező, amelyet figyelembe kell 

venni. Lásd Prandini (2010, 309. o.) tanulságát: 

 
[Azt állítom, hogy lehetséges és szükséges az alkotmányos morfogenezis 

folyamatairól beszélni. A morfogenezis egy szociokulturális ciklus, amelynek 

során egy adott intézményi és kulturális struktúra (T0-nál, itt "a modern 

alkotmány") a társadalmi szereplők által aktivált kulturális és strukturális 

kölcsönhatások révén új formákat hoz létre (morfogenezis), vagy fenntartja a 

régieket (morfosztázis).4. 

 
 
4 "Azt állítom, hogy lehetséges és szükséges az alkotmányos morfogenezis folyamatairól beszélni. A morfogenezis egy 

olyan társadalmi-kulturális ciklus, amelyben egy adott intézményi és kulturális struktúra (T0-ban, ebben az esetben 

"a modern alkotmány") a társadalmi szereplők által aktivált strukturális és kulturális kölcsönhatások révén új 

formákat hoz létre (morfogenezis) vagy fenntartja a régieket (morfosztázis). A szerzők által készített szabad fordítás.
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A szerző megfigyelésének kezdő időpontja (nulladik idő, T0) megfelel 

annak az időszaknak, amelyben a modern alkotmány megjelenik, és 

amelyet Luhmann a jog és a politika strukturális összekapcsolódásaként 

fordít le. Elmondható, hogy Teubner az alkotmány fogalmát időbelileg a 

reflexivitás és a juridifikáció jelenségei előtt aktualizálja (SCHWARTZ, 

2015), Teubner számára "az alkotmány a jog és a társadalom minden más 

részrendszere közötti strukturális összekapcsolódásként konfigurálódik" 

(SCHWARTZ, 2020, 46. o.), ugyanebben az értelemben Prandini (2010, 

282. o.): 

 
Fischer-Lescano és Teubner az autonóm társadalmi konstitucionalizáció 

folyamatait látja működésben, amikor és ahol a különböző társadalmi szférák 

reflexív folyamatai összekapcsolódnak ("összekapcsolódnak") a jogrendszer 

reflexív folyamataival. 

 

Teubner szerint bárhol és bármikor, ahol és amikor valamilyen 

társadalmi rendszerben a jogrendszer reflexív folyamataival együtt reflexív 

folyamatok játszódnak le, ott az alkotmányozás folyamata zajlik. Ennek a 

tanulmánynak nem az a célja, hogy részletesen foglalkozzon a médium 

reflexivitásával vagy a kettős reflexivitással, hanem csupán az, hogy jelezze 

azt a mechanizmust, amellyel a modern alkotmány, amely állami és 

területhez kötött, elkezdi megosztani a teret a világtársadalom más 

alkotmányaival. Az alkotmányok halálára vonatkozó kérdés (SCHWARTZ, 

2020) jelentése ezt az evolúciós folyamatot reprezentálja, ahol az állami 

alkotmányok "halála" nem azok megszűnését jelenti, hanem a más 

társadalmi rendszerekre utaló normák széttöredezését többszörös 

alkotmányokká, amelyek a társadalomból és nem az államból, töredékesen 

alakulnak ki. 

A fent említett példákból látható, hogy több alkotmány jelenléte kizárja azt 

a konfigurációt, ahol ezek
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a rendszer egy valószínűtlen középpontjában vagy csúcspontjában 

helyezkednek el. Vagyis nincs hely a Társulat "csúcspontjában" a Társulat 

"alkotmányának", ha csak egy piramis van. Ezeket ebben az esetben a 

hálózat csomópontjaihoz kell rendelni, egy másik modellben. 

Az alkotmányszociológia területén koncentráltan jelen van egy olyan 

munka, amely a Luhmann munkássága által megnyitott utat követi, és 

amely, bár kezdetlegesen, de tartalmazza az alkotmányszociológia elemeit 

(THORNHILL, 2010). Nem meglepő, hogy az alkotmányok szociológiája 

ilyen szoros kapcsolatban áll a rendszerszintű-autopoietikus mátrixszal, 

mivel ez a mátrix olyan konstrukciót biztosít, amely képes az alkotmányok 

sokaságának befogadására. 

Végül is a világtársadalom alkotmányos normái alapvetően 

heterarchikusak, ahol minden egyes funkcionális társadalmi szféra 

rendelkezik vagy képes rendelkezni a saját alkotmányával (THORNHILL, 

2010). Ez pedig az államon kívül történik, és a jogrendszer csak másodlagos 

szerepet játszik. 

 
3.1 Szociális alkotmányok 
 

Teubner az ubi societas, ibi jus közismert maximát az ubi societas, 

ibi constitutio kifejezésre adaptálva parafrazálja (TEUBNER, 2016). Ez a 

formula szintetikusan és pontosan kifejezi a társadalmi alkotmányosság 

elméletének állításait: ahol társadalmi formációk léteznek, legyenek ezek a 

formációk funkcionális rendszerek, formális szervezetek vagy 

transznacionális rezsimek, ezek a formációk s a j á t  a l k o t m á n y o k a t  

h o z n a k  létre (TEUBNER, 2016, 130. o.). Az alkotmányozás már nem az 

állam monopóliuma. Bár az állami alkotmányok váltak, ahogy Prandini 

(2010, 310. o.) fogalmaz: "a valódi példái annak, hogy mit értünk modern 

értelemben alkotmányon", az alkotmányosság és az államiság 

viszonyában nincs semmi lényeges (PRANDINI, 2010, 310. o.). Ez a 

következő kérdés
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a szerző szerint véletlenszerű esemény, hogy az alkotmányok a modern 

állammal kapcsolatban alakultak ki. 

Teubner sajátossága Luhmannal szemben "különösen a jognak a 

többi funkcionális rendszer számára strukturáló szerepében áll" 

(TEUBNER, 2020b, 160. o.). Ez a szerep a kettős reflexivitásból teljesedik 

ki, hiszen a jog és a társadalmi rend között elválaszthatatlan kapcsolat állna 

fenn (TEUBNER, 2020b, 244. o.). 

A hangsúly továbbra is a társadalmi rendszereken van, de a 

szervezetek a vállalati magatartási kódexeiken alapuló 

konstitucionalizációs folyamatokon is átmentek (TEUBNER, 2012). 

Érdekes megjegyezni, hogy ebben az esetben is lesznek konstitutív és 

korlátozó alkotmányos funkciók, ahogyan a következőkben tárgyaljuk, de 

az alkotmányosodás ebben az esetben nem az állami szabályozás 

nyomására vagy a szervezet saját akaratából történik, hanem egy "kaotikus 

fordítási folyamat eredményeként jön létre befolyásolta a

 különböző nyomások a tanulás" 

(TEUBNER, 2012, 126. o.). A globalizált és azonnali kommunikációs 

világban a szervezetekre nehezedő nyomás a minőségi előírásoknak való 

megfelelés, a fogyasztók és a környezet tiszteletben tartása, a beszállítók 

gyakorlatára való odafigyelés érdekében végül oda vezet, hogy még a túlélés 

érdekében is korlátozzák és ellenőrzik a gyakorlatukat. 

 
3.2 A szociális alkotmányosság témái 
 

Az alkotmányszociológiába való belépési pontot Teubner David Sciulli 

szociális alkotmányossága néhány változatának elemzéséből nyújt. A 

különböző elméleti javaslatok áttekintése után Teubnernek sikerül hét 

olyan elemet összegyűjtenie, amelyek az ő és a jelen tanulmány elképzelése 

szerint a pragmatikai-rendszerelméleti paradigmában alkotják majd az 

alkotmányelméletet, és amelyeket az alábbiakban mutatunk be(TEUBNER, 

2016, 144. o.):



David Denner de Lima Braga; Selmar José Maia | 171 

 
Az állami alkotmányok a társadalmi alkotmányok modellje. 

Az alkotmány lényege a hatalom mint kommunikációs eszköz 

formalizálása; 

A társadalmi rendszerek önkonstitucionalizációval reagálnak a 

társadalmi alkotmányok politika vagy jog által történő előírására. 

Az intézmények tartósan fenntartják a bírósági és a bíróságon kívüli 

normák közötti érintkezési pontot, amely az alkotmány szempontjából 

alapvető fontosságú. 

Az alkotmányok integratív funkcióval rendelkeznek, ami fontos az 

alkotmányos egység megtalálásához nemzeti és transznacionális szinten. 

A konstitutív, limitatív és integratív funkciók mellett a 

Az alkotmánynak szimbolikus funkciója van, amely alapító mítoszként 
működik. 

A különböző alkotmányos szintek, a pluralitás és az egység közötti 

kölcsönhatás gondolata. 

Bár az állami alkotmányok kontingens történelmi tény, az 

alkotmányosság fejlettségi foka az első - sokak számára az egyetlen - 

alkotmányos elképzeléssé teszi őket, így indokolt, hogy a társadalmi 

alkotmányok mintájául szolgáljanak. Az alkotmányoknak hagyományosan 

konstitutív, korlátozó és integráló funkciójuk van. Ezekhez a funkciókhoz 

hozzáadódik az alapító mítoszként való szimbolikus funkció. Az 

államisághoz kapcsolódó alkotmányos jelenség hagyományosan a joghoz 

és a politikához kapcsolódik, amint azt az előző lépésben láttuk; a modern 

alkotmány mint e két társadalmi rendszer strukturális összekapcsolódása. 

A többi társadalmi rendszer azonban reagál a társadalmi alkotmányok jog 

és politika által történő kikényszerítésére. A tervezés, az irányadó és 

programszerű alkotmány fogalma teljesen anakronisztikus marad. Ez az a 

pont, ahol világosan láthatjuk, hogy a biztonság fogalma, amely a tervezés 

eszméjének velejárója, összeomlik a kockázatok fogalmával szemben, 

amelyek az evolúciós folyamatban rejlenek, amely az evolúciós folyamaton 



kívül zajlik. 

a rend és stabilitás állami alkotmányának követelései.



172 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
A központi szerv által megszületett alkotmány helyén a

 önintézményesedés a környezet mint folyamat a

 alkotmányos keletkezés. A társadalmi rendszerek pedig nem egy adott 

állam szuverén terében, hanem a világtársadalomban alkotmányosodnak. 

Febbrajo (2016, 24. o.) ezután néma alkotmányról beszél, "amikor egy 

alapvető norma jelenlétét nem deklarálják, csupán feltételezett, vagy 

amikor egy új a jogrend csendben, alkotmány hivatalos 

kihirdetése nélkül jön létre". 

Elképzelhető tehát az oktatás, a gazdaság, az egészségügy stb. globális 

alkotmánya. Az egyik megoldásra váró kérdés azonban az, hogy ez hogyan 

fog történni, hogyan lesz adott a több rendszer egysége, különösen a

 amikor van ütközés  a normák. A 

klasszikus alkotmányosság nem veszi figyelembe a mai társadalomban a 

jogi és alkotmányos hatalom szétszóródásával kapcsolatban fennálló 

szétszóródást (THORNHILL, 2010, 320. o.). A hatalom szétszóródása és 

közegének formalizálása, valamint a jognak a társadalmi rendszerekre 

gyakorolt kettős reflexivitása a társadalmi alkotmányok morfogenezisének 

fő elemei közé tartozik. 

 
4 Záró megjegyzések 
 

Jelen tanulmány arra törekedett, hogy rávilágítson az 

alkotmányszociológia és a jog pragmatikai-rendszerszintű mátrixa között 

fennálló kapcsolatra. A tézis az, hogy a téma precíz kezeléséhez figyelembe 

kell venni, hogy nem minden jogi paradigma képes befogadni a 

struktúrájába, a társadalmi alkotmányokat, míg a központoktól és 

hierarchiáktól idegenkedő rendszerelmélet építménye erre teljes 

mértékben képes. 

Miután rámutatott a klasszikus jogi paradigma hiányosságaira, amely 

nem képes sem a jogrendszert leírni, sem pedig reagálni a
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Rocha hozzájárulására emlékeztek, amikor a jogi episztemológia mátrixait 

javasolta, ami megmutatta, hogy a klasszikus modellnek vannak 

alternatívái, és megerősítette annak szükségességét, hogy figyelmet kell 

fordítani egy olyan modellre, amely képes a globalizált világ 

komplexitásának megfigyelésére. Oly módon, hogy a jogász elhagyhatja a 

20. század szemüvegét, amikor a 21. század világát szemléli. 

Osttal és Van de Kerchove-val együtt láttuk, hogy az uralkodó 

gondolkodást, a jogászok elméleti józan eszét grafikusan egy piramis, míg 

a pragmatikai-rendszertani modellt egy hálózat ábrázolja. E modellek 

közül az első úgy épül fel, hogy csúcsán egyetlen norma áll, ami lehetővé 

teszi számunkra, hogy szemléltessük, hogy a többszörös alkotmányok, 

ahogyan azt a szociális alkotmányosság javasolja, idegen elemet 

jelentenek az univerzumában. A klasszikus modellben jártas jogász 

várhatóan furcsának fogja találni a több alkotmány gondolatát, valamint 

azt, hogy az állami alkotmány nem a jogrendszer csúcsa, vagy hogy a 

hálózatos jogrendszer nem rendelkezik központtal vagy hierarchiával. 

Ebből arra következtetünk, hogy a jogelméletben válság van, 

amelynek sugárzása elérte az alkotmányosságot. Néhány évvel ezelőtt az 

alkotmányszociológia kezdett el foglalkozni a jelenséggel, számos kutató 

figyelmét felkeltve, mint például Teubner, Prandini és mások, akiknek 

munkái a luhmanni autopoietikus rendszerszemlélethez kapcsolódnak. 

Ezért k e z d  k i r a j z o l ó d n i  e g y  o l y a n  p a r a d i g m a ,  a m e l y  

képes kezelni a komplexitást és megválaszolni azokat a kérdéseket, 

amelyekkel a világ társadalma szembesül a joggal. Végül is egy helyi, egy 

adott területen mindenütt jelenlévő jog nem lenne elegendő ahhoz, hogy a 

szükséges választ adjon a határokon túlmutató, más államokat és 

jogrendszereket érintő problémákra. 

Ugyanebben az értelemben lehetett látni, hogy a társadalmi rendszerek, 

szervezetek és rezsimek az állami normákon kívül cselekednek, és felfedik 

a
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hogy az alkotmányozásnak van egy másik módja is, a társadalmi 

rendszerek önkonstitucionalizációja, amely többek k ö z ö t t  a társadalmi 

rendszerek reakcióját jelenti a politikai és jogi rendszerekből az 

államapparátuson keresztül érkező kényszerítésekre. A globalizáció fontos 

szerepet játszik abban, hogy megteremtse a feltételeket e reakció 

lehetőségéhez és a tanulási kényszerhez. A kognitív nyomás alá helyezett 

szervezetek végül is normatizálják magatartásukat, ami magatartási 

kódexekben jut kifejezésre, amelyek a szó szoros értelmében vett 

alkotmányok. 

Ebben az elméleti elrendezésben az alkotmány a hálózat 

csomópontjaiban van jelen, a sok csomópontban, amelyek a társadalmi 

alkotmányok, amelyek a társadalmi rendszereket és szervezeteket a 

társadalom kommunikációjában egyesítik. Ezek olyan alkotmányok, 

amelyek csendben, az állami alkotmányok szokásos ünnepélyessége nélkül 

születnek. 

Az alkotmányosságnak ez az új modellje tehát tartalmaz néhány olyan 

elemet, amelyekre Teubner rámutatott, mint David Sciulli gondolatának 

tematikus levezetéseire, amelyek közül kiemelkedik az eszközök 

formalizálása mint alkotmányalkotási mechanizmus. 

Végül, de nem utolsósorban, érzékelhető volt, hogy a  XXI. századi 

jogásznak tudatában kell lennie ennek a mozgalomnak, és tanulmányoznia 

kell azt, ahelyett, hogy XX. századi fogalmakat próbálna alkalmazni a 

polikontexturalitásból eredő problémákra. Végezetül megállapítható, hogy 

a szociális alkotmányosság - bár még mindig építés alatt álló modellről van 

szó - sikeresen összefogja a klasszikus gondolkodásban megválaszolatlanul 

maradt kérdéseket, és már kellően kész struktúrát mutat ahhoz, hogy leírja, 

hogyan konstituálják magukat a differenciált társadalmi rendszerek a 

globalizáció és annak határokat átlépő következményei összefüggésében.
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A környezet a jog széttöredezettségének 
globális összefüggésében 

 
Tibério Bassi de Melo 1 

 
 

Bevezetés 
 

A jelen cikket a társadalmi rendszerek és a jog tudományterületén 

mutatták be. Luhmann rendszerelméletén alapul, és a Gunther Teubner 

által megfogalmazott alkotmányos széttöredezettség jelenségét igyekszik 

megfigyelni. A kutatás bibliográfiai jellegű volt, és arra a kérdésre kereste 

a választ, hogy a részleges alkotmányuk szabályai alapján a nemzetközi 

szervezetek határozatai milyen alapvető, különösen a környezetből eredő 

jogokat sértő garanciákat biztosítanak. 

A cikk három részre oszlott. Az első az alkotmányos széttagoltság és a 

globalizáció hatásainak összefüggéseit igyekezett megfigyelni. A 

másodikban megfigyeltünk néhány környezeti kérdést és a gazdasági 

rendszer túlsúlyát, amely globális kommunikációval rendelkezik, egyetlen 

rendszerben, amely kognitív elvárásokon keresztül működik. Végül a 

harmadik részben a válaszokat kerestük, figyelembe véve Marcelo Neves 

transzkonstitucionalizmusát, amely az átmenetek hídjait javasolja, 

valamint a Gunther Teubner által megfogalmazott ütközések törvényét. 

Szóba került Ladislau Dowbor "gazdasági demokrácia" koncepciója is, 

amely a saját rendszerük alkotmányos normáin alapuló nemzetközi 

testületek döntéseinek kérdésébe is beleszól. A legitimitás hiánya és az 

alkotmányos ütközések közötti döntéseket legitimáló politikai folyamatok 

keresésének szükségessége. 

 
1 Mester- és PhD-hallgató a PPGD/UNISINOS-nál.
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A környezeti igazságosság időszerű kérdését az egyenlőtlen csere és a 

negatív externáliák, a környezeti többletérték egyenlőtlen cseréje miatt 

figyelték meg, amelyet a gazdasági rendszer és annak részleges 

alkotmányának normái tartanak fenn. Ezek a a elsőbbség a

 túlsúly a ingyenes kereskedelem, 

függetlenül a nemzeti alkotmányok által garantált alapvető jogok 

megsértésétől. 

 
1. Töredezettség és transzkonstitucionalizmus 
 

A nemzetközi piac mindig is létezett, a merkantilizmus óta (a 15. és a 

18. század között). Azonban nem keverhetjük össze, és nem állíthatjuk, 

hogy a globalizáció nem valami új dolog, tekintettel a merkantilizmusra. A 

különbség nagyon nagy. A merkantilizmusban az országok között adás-

vétel volt. Nem volt pénzügyi mozgás más országokban történő 

befektetések keresése érdekében. Nem voltak multinacionális vállalatok, 

amelyek szinte mindenhol jelen voltak a világon, mint például a Coca Cola, 

a Toyota, a Sansung és sokan mások. Más szóval, a merkantilizmusban az 

országok a szűkösség és a többlet függvényében kereskedtek egymással. A 

globalizációval együtt jöhetett a globális pénzgazdálkodás. A nemzetközi 

v á l l a l a t o k  más piacok egy részét, más országok gazdaságának egy 

részét vették át maguknak. A szabadpiaci vita túllépett a politikai 

határokon, és a multinacionális vállalatok szabadon letelepedhettek a világ 

bármely pontján, komparatív előnyeiket figyelembe véve. Azt mondhatjuk, 

hogy a globalizáció a merkantilizmus fejlődése vagy elmélyülése. 

A jogrendszer ugyanígy globalizálódott. A második világháború 

befejezése után, a nácik által elkövetett kegyetlenkedéseket figyelembe 

véve, az országok úgy döntöttek, hogy a civilizáció minimumszabályait 

állapítják meg, amelyek globális jellegűvé váltak. Aztán az 1948-as emberi 

jogok, amely ezt a mérföldkőnek számító
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civilizáció. A globalizáció legfejlettebb szakasza azonban csak a hidegháború 

végével, a Szovjetunió és az emblematikus berlini fal 1989-es 

megszűnésével következett be. Ettől a pillanattól kezdve a kapitalista 

gazdasági rendszer győzedelmeskedett, és mindenféle vetélytárs nélkül 

képes volt kiterjeszteni logikáját a világ többi részére. 

A Reagan- és Margaret Tatcher-kormányok által támogatott 

deregulációk döntő szerepet játszottak a financializációban, a tőke, az áruk 

és a vállalatok szabad áramlásában a világ minden táján. 

Ebben az összefüggésben több intézményi jellegű, de szakosodott 

tevékenységet folytató globális szereplő kezdett el saját hatáskörében 

konkrét szabályokat megállapítani, mint például a WTO (Kereskedelmi 

Világszervezet) és az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers). a  oldalon. például a hatalom

 szankcionálási jogkörrel. Nagy multinacionális 

konglomerátumok, amelyeknek saját működési szabályaik vannak, 

függetlenül attól, hogy melyik államban tartják fenn egységeiket. 

Ez a mozgás azt eredményezte, hogy az államok elvesztették 

kizárólagos vezető szerepüket saját jogrendszerük kiépítésében, mivel más 

intézményi szereplők kezdtek normákat alkotni és magánszerződések útján 

érvényesíteni, növelve a rendszer összetettségét. Ez meghatározta a jog 

legmélyebb széttöredezettségét és a partikuláris és privát társadalmi 

alkotmányok sorozatának strukturálódását, ahogy Gunther Teubner2 

megállapította, mivel szerinte a széttöredezettség már a globalizáció előtt, az 

államok felosztásával kezdődött. 

A jóléti állam, mint egyfajta válasz és ígéret az utilitarista kapitalista 

rendszerre, romlásnak indult, mivel 

 
 
 
2 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 

koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016.
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hogy a neoliberális globalizáció nagyobb hatékonyságot követelt a 

gazdasági rendszertől. Ebben az értelemben Marcelo Neves3: 

 
Jelen összefüggésben nem a globalizáció előíró, neoliberális modelljének 

megvitatásáról van szó, amely a gazdasági hatékonyság nevében a jóléti állam 

mechanizmusainak lebontását ajánlja, hanem inkább arról, hogy hogyan és 

milyen mértékben lehet megszilárdítani vagy ellenőrizni a gazdasági kód 

hipertrófikus terjeszkedésének valódi folyamatát a politikai és jogi rendszerek 

autonómiájának rovására. 

 

Marcelo Neves a továbbiakban hangsúlyozza, hogy a periférián fekvő 

országokban, tekintettel a meglévő egyenlőtlenségekre és az a l a p v e t ő  

j o g o k  alkotmányba iktatásának késedelmére, ez a helyzet egyre mélyül. 

Másrészt a jogrendszer szempontjából a jog legnagyobb funkciója, amely 

a normatív elvárások megállapítása, egy ilyen rend nyitottságával és 

összetettségével szemben elveszítette funkciójának egy részét. Ugyanúgy, 

ahogy a demokratikus rendszer legitimitása csökken, tekintve, hogy a 

politikai döntések, amelyek normákká alakulnak át, a társadalmi 

rendszeren kívüli szereplőkhöz kerülnek, akik sajátosságaik és érdekeik 

alapján határozzák meg részleges társadalmi alkotmányaikat. 

saját. 

A differenciált társadalmi rendszerekben zajló kommunikációban, 

amelyek ugyanazon a társadalmi rendszeren belül azonos hierarchiával 

rendelkeznek, a jog, a politika és a gazdaság közötti kommunikáció a 

strukturális kapcsolódások révén egymással összeegyeztethető kognitív és 

normatív elvárásokat hoz létre. 

Amikor azonban a részleges társadalmi alkotmányok globális 

környezetből kerülnek bemutatásra, nem a nemzetállamokból, hanem a 

 
 
3 NEVES, Marcelo. A Constituição Simbólica. São Paulo: WWF Kiadó Martins Fontes, 2011, 192. o., 3. kiadás.
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intézményi, magán- és állami szervek között a strukturális kapcsolódások 

nem valósulnak meg, ami a rendszerek összeütközését segíti elő. Ez azért 

van, mert különböző környezetben vannak. Míg a részleges társadalmi 

alkotmányok globális és specifikus környezetben vannak, addig a nemzeti 

államok alkotmányai egy saját területhez és politikai rendszerhez 

kötődnek. 

A demokratikus legitimáció szempontjából a nemzetállamok által 

aláírt nemzetközi szerződések révén a multilaterális nemzetközi szervek, 

mint például az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete), összekapcsolódnak 

a két rendszer között. Tekintettel a CF 5. cikkének 2. §-a által létrehozott 

és korábban engedélyezett kommunikációs ajtóra. A differenciált részleges 

társadalmi rendszerek azonban nem rendelkeznek politikai legitimációval 

abban a kontextusban, amelyben hatékonynak kívánnak lenni, csak sajátos 

és meghatározott érdekekkel, politikai támogatás nélkül. 

De nem hagyható figyelmen kívül az a tény, és úgy tűnik, hogy a 

hagyományos jogrendszer nem akarja elismerni, hogy a globális 

társadalom dinamikája más, főként a kommunikáció és a globalizáció 

intenzitása miatt, amint azt Teubner tisztázza: 

 
[... ] a  l i b e r á l i s  alkotmányosság gondozása n a p j a i n k b a n  

diszkreditáltnak tekinthető, mert alkotmányosan figyelmen kívül hagyja a 

részleges társadalmi szférákat. Még inkább hiteltelenné vált a totalitárius 

ellenmodell tendenciája, amely az állam folyamatos szabályozási igényét a 

társadalom minden szektorára kiterjeszti. [..] 

 

Ezek a részleges társadalmi alkotmányok saját funkcionális 

differenciáltsággal rendelkeznek, és versenyeznek a nemzeti államok 

alkotmányaival is. Ez a globalizáció olyan tendenciája, amely globális 

jogrendszer nélkül részleges alrendszereket vagy olyan alrendszereket hoz 

létre, amelyeknek
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differenciáltak, amelyek a nemzeti alkotmányokkal ellentétben globális 

hatályúak. 

Marcelo Neves4 szerint e részleges globális alrendszerek 

kialakulásának lándzsája a gazdasági rendszer volt. A gazdasági rendszer 

gyorsabban és gördülékenyebben alkalmazkodik, mivel a többi 

alrendszertől független kognitív elvárásokon keresztül működik. Azaz, míg 

a társadalmi konfliktusokat a politikai rendszer szűri meg, hogy a 

jogrendszer normatív elvárásokat alkosson, addig a gazdasági rendszer a 

szabad piac eszméjére alapozva mindenféle szűrő nélkül működik. 

Ráadásul a kommunikáció és a logika az egész világon ugyanaz, míg 

a jogé széttöredezett. A politikai rendszer és a jogrendszer csak korlátokat 

szab a szabad piacnak és szabályokat, hogy a szerződések teljesülését 

garantálja. De ez nem része a gazdasági rendszernek, amely a világon 

mindenhol a nyereség/veszteség logikája szerint működik. A 

globalizációval pedig már nem kötődik területhez. Ahogy azonban 

Teubner5 kritizálja: 

 
[A közgazdasági elméletek viszont - jogosan - a részleges gazdasági alkotmány 

autonómiájára építenek. Azonban elveszítik hitelességüket, ha kizárólag a 

gazdaság részleges racionalitására összpontosítanak, minden más részleges 

racionalitást irracionálisnak minősítve, és a társadalom egészének a piaci 

mechanizmusokon és a versenyen keresztül történő integrációjára fogadnak. 

[.. ] 

 

Ez a gazdasági rendszer kommunikációjának túlsúlya a többi társadalmi 

rendszerrel szemben. Egy olyan rendszer, amely az érdekeket a 

 
 
4 NEVES, Marcelo. Transzkonstitucionalizmus. São Paulo: WMF Library. 2009. 

5 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 

koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016, 81. o.
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a piacot a társadalom érdekei fölé helyezi, és nem vesz részt 

demokratikusan a döntésekben, még akkor sem, ha azok közvetlenül vagy 

közvetve az egész társadalom életét érintik. Ami a társadalmi-gazdasági 

alkotmányt illeti,  a z  a z  e x m e r c i á l i s ,  azaz az ismétlődő és megszokott 

gyakorlatokon, valamint a szabad piac és a szabad verseny védelmén alapul. 

Ebben az értelemben Marcelo Neves6 is védelmezi a gazdasági 

rendszer túlsúlyát más társadalmi rendszerek felett a globalizációs 

folyamatban: 

 
A világ társadalmát - széles körű differenciáltsága, pluralitása és széttagoltsága 

ellenére - még mindig elsősorban a gazdaság irányítja. A gazdasági globalizáció 

újdonsága inkább abban rejlik, hogy a gazdasági törvénykönyv hipertrófikus 

kiterjesztésére törekszik, a jog és a politika alkotmányosan megalapozott 

autonómiájának rovására. 

 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gazdasági rendszer nem fontos. 

Nyilvánvalóan, természetesen az. Azt kifogásolják, hogy a gazdasági 

rendszer vagy annak céljai nevében az embereket tárgyiasítják, a jogokat 

semmibe veszik, a demokratikus döntéseket félretolják vagy nem is veszik 

figyelembe. A gazdasági rendszer rendkívül fontos, de a globális emberi 

társadalomnak csak eszköze, nem pedig öncélja kell, hogy legyen. 

Azonban, mint már említettük, számos alkalommal nem csak az 

államok normái által belsőleg garantált jogokat, hanem az alapvető jogokat 

is megsértették, amelyek nemzetközi jellegűek, mivel pozitivizált emberi 

jogok, valamint más államok vagy multinacionális konglomerátumok 

magánérdekeihez képest alacsonyabb rendűvé tették őket. Ebben az 

értelemben a WTO számos, a felekre nézve kötelező erejű határozata, mint 

például a TUNA DOLPHIN ügyek 

 
 
6 NEVES, Marcelo. A szimbolikus alkotmány. 3. kiadás, São Paulo: WWF Kiadó Martins Fontes, 2011, p. 193.
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- MEXIKÓ VS. - 19947; BIOTECH CASE: USA, KANADA és ARGENTINA 

kontra EURÓPAI KÖZÖSSÉG - 20068. 

Ezenkívül a Mariana és a Brumadinho katasztrófák, valamint számos 

más, Brazíliában már bekövetkezett katasztrófa, amelyet multinacionális 

vállalatok, például a Shell/Basf, a emblematikus a

 számtalan times a  oldalon. amelyek, különösen 

a bányászat területén, alapvető jogokat sértenek. 

Ennek fényében Teubner9 a következő kérdéseket teszi fel: 
 
 

[...] Hogyan keletkezne ezeknek a társadalmi normáknak a jogi érvényessége? 

A globális magánjogi rendszer alkotmányozásával összefüggésben a jogi 

érvényesség kérdése tehát két különböző dimenzióban merül fel: (1). 

 
 
7 Az USA meghatározta, hogy a tonhalhalászat során el kell kerülni a delfinek pusztulását. Ha a kifogott tonhalat 

ragadozó módon fogták ki, és a delfinek elpusztultak, az USA az MMPA (Marine Mammal Protection Act) révén 
megtilthatja a tonhal behozatalát a halászó országból, vagy egy olyan országból, amely elfogadta a gyakorlatot, és ezt 

követően exportálta azt az USA-ba, Úgy döntöttek, hogy az észak-amerikai érvek megalapozatlanok, mert ha ez így 
lenne, akkor minden ország egyoldalúan korlátozásokat vagy importtilalmakat vezethetne be a környezeti, szociális és 

egészségügyi szabályaik közötti különbségek alapján, ami megnyitná az utat a protekcionizmus előtt, és a többoldalú 

rendszer alapjainak, a biztonságnak és a kiszámíthatóságnak a lerombolásához vezetne. 

8 2003. május 23-án az USA és Kanada WTO-konzultációkat kért a területükön a géntechnológiával módosított 

szervezetek (GMO-k) szabad kereskedelmét akadályozó EK-intézkedések miatt. Megállapodás nélkül az ügyet a 

vitarendezési testület elé utalták, amelynek döntéshozó testületéhez több más ország mellett Brazília részvételét is 
kérték. 

A panaszok abból adódtak, hogy az EK 1998-tól kezdődően de facto moratóriumot vezetett be az új GMO-k 

engedélyezésére, és ezzel megakadályozta, hogy új biotechnológiai termékek kerüljenek forgalomba az EK-ban. A 

panaszosok azzal érveltek, hogy a de facto moratórium rejtett növény-egészségügyi intézkedésnek minősül. 

Az EK a maga részéről azzal érvelt, hogy a GMO-kkal kapcsolatos kérdés nem dönthető el kizárólag a WTO-szabályok 

alapján, mivel összetettebb, és a biológiai biztonságról szóló Cartagenai Egyezményben és a biológiai sokféleségről 

szóló egyezményben foglalt szabályokat is be kell tartani, és hogy az EK más országokhoz hasonlóan az 

elővigyázatosság elve alapján intézkedéseket fogad el az élelmiszerbiztonság, valamint a GMO-k környezeti és 

egészségügyi hatásai érdekében. 

A WTO CSO megállapította, hogy a nemzetközi szerződésekről szóló bécsi egyezmény a WTO-szabályok 
értelmezésére vonatkozik, de csak a szavak jelentésére, és hogy az elővigyázatosság elve homályos, és nem lehetett 

arra következtetni, hogy a nemzetközi jogban szokásos szabálynak minősül. 

A WTO OSC megállapította, hogy az EK megsértette az egészségügyi és növény-egészségügyi normákat, mivel azokat 

de facto moratóriummal akadályozta a GMO-k forgalmazását, és elfogadta az USA és KANADA panaszát annak 

érdekében, hogy megállapítsa, hogy az EK-nak meg kell kezdenie a GMO-k elemzési folyamatainak előmozdítását, és 
képesnek kell lennie a kockázat megvalósíthatósági kritériumok előírására, de ez nem vezethet indokolatlan 

késedelemhez a végső következtetésekben, amelyek a környezeti kockázatokkal kapcsolatos nagyobb aggodalom jeleit 

mutatják, és annak tudatosítását, hogy kockázati társadalomban élünk, de ez nem elegendő és nem döntő a 
paradigmaváltáshoz a közgazdasági társadalomról az emberi és fenntartható társadalomra.  

9 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 

koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016, 227. o.
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Hogyan érvényesülnének az alapjogok a transznacionális - akár állami, akár 

hibrid, akár magánjogi - rendszerekben a nemzeti államok alapjogi katalógusai 

és az emberi jogok nemzetközi megállapodásokban történő pozitivizálása 

révén? (2) É r v é n y e s e k  l e n n é n e k - e  a z  a l a p j o g o k  e  

r e n d s z e r e k b e n  a  m a g á n s z e r e p l ő k k e l  s z e m b e n  i s , más 

szóval, lenne-e hatékonyság harmadik felekkel szemben, vagy horizontális 

hatékonysága a transznacionális alapjogoknak? [..] 

 

Teubner ezekre a kérdésekre Ladeur és Viellechner válaszokat keresve 

tisztázza, hogy a transznacionális normák spontán megjelenésével 

kapcsolatban szkeptikusak, ebben az értelemben mind a nemzetközi 

szférán belüli internalizálódásuk eredményeként. Másrészt megjegyzi, 

hogy a nemzeti államok által garantált alapjogok kiterjeszthetők a 

magánjog területére. 

Bár az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát (UDHR) szinte minden 

ország aláírta, ezek a normák nem kötelező érvényűek, ellentétben az olyan 

intézményekkel, mint a WTO, az IMF (Nemzetközi Valutaalap) és a 

Világbank. 

Teubner szerint10 "a "kozmopolita alkotmányos pluralizmus" 

kifinomult koncepciója szintén az általános alkotmányos elvek 

transznacionális érvényességét tételezi fel"; de anélkül, hogy választ 

kapnánk arra, hogy mely elvek indokolnák pozitivizálásukat. Vagyis, még 

ha a pozitivizált nemzeti alapjogok kiterjesztését fontolóra is vesszük, 

melyek azok, és milyen módon, globális relativizmusukat figyelembe véve, 

amelyek alkalmasak és legitimek lennének a határaikon túli kiterjesztés 

elszenvedésére. 

Ladeur és Viellechener szerint - akiket Teubner11 is idéz - ahhoz, hogy az 

alapvető jogok transznacionális szinten is érvényesüljenek, a következőkre 

lenne szükségük 

 
10 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 

koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 230. 

11 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 



koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016, 227.
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intézményesítése, hogy globális szinten biztosítsa normatív elvárásait. 

Amint azonban ugyanez a Teubner12 megállapítja, a WTO 

határozatai, az ICANN választottbírósági ítéletei és más transznacionális 

testületek, amelyek elismerik az alapvető jogokat, kötelezőek a tagjaikra 

nézve. 

Szerinte és az állami cselekvés doktrínája alapján a magánszereplők 

csak akkor lennének jogosultak harmadik személyek alapvető jogainak 

megsértésére, ha cselekményeiknek van valamilyen állami eleme, vagy 

mert közfeladatot látnak el. Teubner13 szerint: 

 
A szoros értelemben vett emberi jogok kérdését ma úgy kell felfogni, mint az 

egyes emberek pszichofizikai integritását fenyegető veszélyt, amelyet 

számtalan, immár globalizált, anonim és autonóm kommunikációs folyamat 

okoz. A világtársadalom autonóm alrendszerekre való feldarabolódása így 

nemcsak új határpontokat hoz létre, hanem új határokat is a társadalmon 

belül, amelyeken belül az alrendszerek terjeszkedési tendenciái sajátos módon 

működnek az egyes rendszerekhez viszonyítva. 

 

Ezért a globális, társadalmi és részleges alkotmányos széttagoltság 

forgatókönyvében az alapvető jogok, még ha az ENSZ által elismertek is, 

csak akkor lennének hatékonyak, ha egy szintén globális, rendszerszintű 

kommunikáció révén határozzák meg és intézményesítik őket. 

Hatékonyságuk azonban egyedi folyamatokon keresztül valósul meg, 

valamint esetleges eltávolításuk csak akkor lenne indokolt, ha az nyilvános 

jellegű lenne. 

 
 
 
 
12 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 

koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016, 234. o. 

13 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 

koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 259.
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2. Globális széttöredezett ökoszisztémák. 
 

Nincs kétségünk afelől, hogy az ökológiailag kiegyensúlyozott 

környezet, még ha nem is szerepel a CF/88 II. címének az alapvető jogokkal 

és garanciákkal foglalkozó katalógusában, az élethez és az egészséghez való 

joggal való szükségszerű kapcsolata miatt alapvető jog. 

Ingo Wolfgang Sarlet14 szerint az emberi személy méltósága, a Brazil 

Szövetségi Köztársaság alapelve, amely az Alkotmányos Charta 1. cikkének 

III. pontjában szerepel, közvetlenül az alapvető jogok hatékonyságától függ. 

A környezeti károk - ahogy Ulrich Beck15 is megállapította - a 

kockázat társadalmában már nem lokálisak, hanem globálisak. Maga a 

SARS CoV-2, a COVID-19-et okozó vírus egyes kutatások16 szerint a 

vadon élő állatfajok élőhelyeinek felaprózódása következtében alakult ki. 

Ennek eredményeképpen egyre gyakrabban érintkeztek az emberekkel, 

ami azt eredményezte, hogy a korábban csak állatok között terjedő vírus 

az embereket is megfertőzte. 

A BBC17 szerint: "E hónap elején az ENSZ Kereskedelmi és 

Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) azt jósolta, hogy a világjárvány akár 2 

billió dollárba is kerülhet a világgazdaságnak ebben a hónapban. 

 
 
14 SARLET. Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional 10. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 

15 BECK, Ulrich. Kockázattársadalom: egy másik modernitás felé. Sebastião Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010. 

16 Maga az UNEP - az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja - is elismeri, hogy az ilyen típusú járványok 

az emberi tevékenység által okozott környezeti egyensúlyhiányra vezethetők vissza: [...] Az állatokról emberre terjedő 
betegségek száma növekszik és súlyosbodik, ahogy az emberi tevékenység által elpusztított vadon élő élő élőhelyek 

egyre inkább elpusztulnak. A tudósok szerint a leromlott élőhelyek elősegíthetik és diverzifikálhatják a betegségeket, 

mivel a kórokozók könnyen átterjednek az állatállományra és az emberekre. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
jelentése szerint valószínűleg egy állat a 2019-es koronavírus átvitelének forrása, amely világszerte több ezer embert 

fertőzött meg és megterhelte a világgazdaságot. [...]. in: https://nacoesunidas. org/surge-of-coronavirus-and-reflex-
of-environmental-degradation-affirms-pnuma/. Látogatott 14.02.21. 

17 https://www.bbc. com/portuguese/international-52002332. Látogatott 14.02.21.

https://nacoesunidas.org/surto-de-coronavirus-e-reflexo-da-degradacao-ambiental-afirma-pnuma/
https://nacoesunidas.org/surto-de-coronavirus-e-reflexo-da-degradacao-ambiental-afirma-pnuma/
https://nacoesunidas.org/surto-de-coronavirus-e-reflexo-da-degradacao-ambiental-afirma-pnuma/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52002332
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52002332
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év (mintegy 10 billió R$)". És hogy a világgazdaságnak évekbe fog telni, 

mire talpra áll, és Brazília csak 2020-ban GDP-jének akár 4,4%-át, azaz 

mintegy 140 milliárd dollárt is elveszíthet. 

Bár mindezek ellenére számos vállalat, például a számítógépes 

hálózatokhoz és az új kommunikációs alkalmazásokhoz kapcsolódó 

vállalatok, mint például a ZOOM, hatalmas pénzügyi növekedést ért el: "A 

Zoom profitja az első negyedévben több mint 1000%-kal ugrott meg, és a 

felhasználók számának növekedésével a világjárvány közepette 27 millió 

dollárra emelkedett.". A vállalat bevételei eközben 169%-kal 328,2 millió 

dollárra ugrottak, szemben a 2019-es év azonos időszakában elért 122 

millió dollárral. "18 Ez minden jel szerint azt bizonyítja, hogy még az emberi 

civilizáció legrosszabb humanitárius helyzeteiben sem demokratikusak a 

környezeti katasztrófák kockázatai, hogy Beck kifejezésével éljek, a 

környezetszennyezéshez képest fordítva. 

A kockázati társadalom nyomán a gazdasági utilitarizmus 

autofágikus, és döntően hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek 

elmélyüléséhez, mivel a gazdasági rendszert sokak számára céllá, kevesek 

számára pedig eszközzé teszi. Ezt nevezi Beck "szervezett felelőtlenségnek". 

Beck másik fogalma, amely világosan mutatja a kockázati társadalom 

hatásait, valamint a környezeti kockázatok globális dimenzióját, az általa 

"bumeránghatásnak" nevezett fogalom, amely a kár visszatérésére utal 

azokhoz, akik azt okozták. A kár már nem helyi jellegű, és nem csak a 

munkavállalók egy bizonyos rétegét érinti, akik kénytelenek voltak kitenni 

magukat a gépek kockázatainak, hanem mindenkit elér, méghozzá nem is 

pontosan. 

 
 
 
 
18 https://www. infomoney. com.br/mercados/lucro-do-zoom-dispara-more-than-1-000-no-1o-tri-e-vai-a-

us-27-millió-az-árfolyam-emelkedés-közepes-pandémiával/. Látogatott 14.02.21.
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A COVID nagyon világos példája ennek a helyzetnek, ahol a 

világjárvány hatásai mindenkit érintenek, de a munkavállalók, akik nem 

maradhatnak elszigetelten otthon, sokkal inkább kénytelenek kitenni 

magukat, nemcsak a munkahelyükön, hanem a zsúfolt tömegközlekedési 

eszközökön is. 

Ezen kívül a civilizációs válság számos más globális válságot is 

magában foglal, mint például a műanyag szemét, amely már eljutott az 

óceánokba, és még a tengeri sót is műanyag mikrorészecskékkel 

szennyezi; a városi válság a higiénia hiányával, a betegségek átvivőivel és a 

lakhatási kockázatokkal; az ózonréteg kimerülése; és talán mind közül a 

legnagyobb az üvegházhatás, vagyis az éghajlatváltozás káros hatásai. 

Ebben az értelemben, ahogyan Capra19 tisztázza, a rendszer kezdeti 

állapotában bekövetkező apró változások idővel nagyszabású 

következményekhez vezetnek. A káoszelméletben ezt "pillangóhatásként" 

ismerik, amelyet az 1960-as évek elején fedezett fel Edward Lorenz 

meteorológus, aki azt tapasztalta, hogy egyenleteinek megoldásai 

rendkívül érzékenyek a kezdeti feltételekre. 

A bolygón végbement változások olyan mélyrehatóak, hogy Edgar 

Morin20 "planetáris vaskorszaknak" nevezte ezt az időszakot, abban az 

értelemben, hogy a tudomány és a technológia az embert a világ urává 

tette, mintha képes lenne uralni a természetben zajló összes kémiai/fizikai 

folyamatot. 

Ezek a változások arra a megfontolásra is vezettek, hogy a bolygón 

bekövetkezett változások olyan mélyrehatóak voltak, hogy az emberiség 

még egy új geológiai korszak kezdetét is meghatározta, az ún. 

 
 
 
 
19 CAPRA, Fritjof: Az élet hálója: az élő rendszerek új megértése. fordítás: Newton Roberval Bichemberg. São Paulo: 

Cultrix, 1996, 115. o. 

20 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte Kern. Terra Pátria. fordította Paulo Azevedo Neves da Silva. Porto Alegre: 

Sulina, 2003.
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"Antropocén "21. Ez az összefüggés csak azt mutatja, hogy a környezeti 

válságokat nem tudjuk egyedül megoldani. Ezek globálisak, és a jövőnk 

közös. 

Bármennyire is törekszik egy ország a fenntarthatóságra és az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, ha az összes többi ország 

továbbra is fenntartja a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló termelési 

módját, akkor is el fogja szenvedni az éghajlatváltozás következményeit. 

Mindazonáltal az élelmiszerek iránti kereslet, főként Kína gazdasági 

növekedése miatt, nyomást gyakorol az erdőirtásra Brazíliában és más 

mezőgazdasági termelő országokban. A mezőgazdasági határ viszont egyre 

inkább technizálódik, többek között autonóm gépekkel és drónokkal, ami 

egyre inkább nyomást gyakorol az urbanizációra. Ez az urbanizáció 

nyomást gyakorol a városi mobilitásra, ami üvegházhatású gázokat (ÜHG) 

termel, a lakhatásra és a városi földterületre, ami növeli a városi talaj 

szabálytalan termelését, a higiénia hiányával, a folyók és a talajvíz 

szennyezésével. Ez egy elválaszthatatlan körforgás, amelyet nem lehet 

elszigetelten megfigyelni. 

Ez azt jelenti, hogy nem csak azért, mert az éghajlatváltozásnak 

globális következményei vannak, a helyi problémák nem más országokban 

keletkezett gazdasági tényezők miatt vannak. Az egyik, amelyről kevésbé 

beszélnek, talán az előítéletes jellegű ideológiai kérdések miatt, az 

egyenlőtlen csere vagy környezeti többletérték. 

A többletérték fogalmát Karl Marx dolgozta ki, a költség- vagy 

használati érték elméletének a határhasznosság elmélete által történő 

továbbfejlesztéséből eredően, amely különbséget állapít meg a használati 

érték, azaz a 

 
 
 
21 Az antropocén fogalmának számos, a földtudományokon túlmutató következménye van. Az első és legfontosabb 

vita arról szól, hogy egy különálló geológiai korszakban (vagy időszakban) vagyunk-e vagy sem. A globális léptékű 
változások bolygószintre emelésével az emberi változások új szintre lépnek, ahol olyan bolygószintű jelenségek 

játszanak szerepet, mint a globális tektonika, meteorbecsapódások, az élő szervezetek változásai stb. (LEWIS; 

MASLIN, 2015).      In: http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/uma-breve-historia-do-tempo-geologico-a-

http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/uma-breve-historia-do-tempo-geologico-a-questao-do-antropoceno/


questao-do-antropoceno/. Látogatott 15.02.2021.

http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/uma-breve-historia-do-tempo-geologico-a-questao-do-antropoceno/
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A munkássztrájk volt a munkássztrájk forradalmi folyamatának első lépése, 

a forradalmi folyamat második lépése, a munkássztrájk forradalmi 

folyamatának harmadik lépése. A költségérték és a csereérték közötti 

különbség Marx szerint a munkavállalók által előállított, de a munkaadó 

által a munkavállalóknak át nem adott termék, a többletérték. Más szóval, 

az iparág haszonkulcsa már a költségeken belül lenne kiszámítva. Ez az 

érték azonban a piaci határhasznosság kérdései miatt magas, de ezt nem 

adják át a munkavállalónak, mint az iparági jövedelem "pluszát". 

A természeti erőforrásokat nem veszik figyelembe a 

termékárképzésben, kivéve a kitermelés és a kitermelés költségeit. Ezen 

túlmenően a természeti erőforrások állami kezelésben lévő diffúz 

tulajdonban vannak. Amint azonban a bányavállalatoknak adott bányászati 

jogokon keresztül kitermelik őket, magántulajdonná válnak, amelyek 

előállításukhoz energiát használnak fel és üvegházhatású gázokat 

bocsátanak ki. Vagyis nyilvánvaló a nyereség privatizációja és a termelési 

lánc által okozott környezeti károk társadalmasítása. És ez a helyzet 

globális, tekintve, hogy manapság az árukat egy országban állítják elő, ahol 

a költségek alacsonyabbak, és az összes globális piacra értékesítik őket. 

Ez meghatározhatja, hogy egy ország - legalábbis elméletileg - minden 

vállalatát más országokban működtetheti, még csak környezeti hatást sem 

gyakorolhat a területére, és a termékeket mindenféle környezeti költség 

nélkül hazaszállíthatja. 

Ez az ökokapitalista válaszra, a természeti erőforrások csereértékének 

internalizálására engedne következtetni, de ahogy Antonio Inácio 

Andrioli22 tisztázza: 

 
 
 
 
22 ANDRIOLI, Antônio Inácio. A atualidade do Marxismo para o debate ambiental. in. Revista Espaço Acadêmico, 9. 

évfolyam - 98. szám - 2009. július.

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/issue/view/344
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/issue/view/344
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/issue/view/344
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/issue/view/344
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/issue/view/344
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[Nem zárjuk ki azt a hipotézist, hogy a "környezetpusztítók pénzügyi 

megbüntetésével" javulást lehet elérni az ökoszisztémában. Ha azonban ez 

piaci mechanizmusokon keresztül történik, akkor a fogyasztókat 

megadóztatják, és a környezetvédelemhez való hozzájárulás csekély lesz, mivel 

a környezetpusztítást nem lehet pénzben kifejezett árral mérni. A probléma 

többek között éppen abban áll, hogy a természetet és a természeti 

erőforrásokat potenciális árucikknek tekintjük. [..] 

 

A legkülönfélébb csereértékek tekintetében egyértelmű a diffúz, 

elvileg használati értékkel nem rendelkező javak magántulajdonba vétele, 

amelyek azonban nem kerülnek társadalmasításra, tekintve, hogy a 

liberális gazdaság számára a természeti erőforrásoknak önmagukban nincs 

belső értékük. 

Ez a kontextus másfelől a fókusz megváltoztatását is megköveteli. 

Amit helyi szinten racionálisnak tekinthetünk a beruházások és a fejlesztés 

generálása szempontjából, az globális szinten irracionális lehet, 

figyelembe véve a káros éghajlati hatásokat. Egy globálisabb nézőpontból 

nézve, le kellene cserélnünk a szemüvegeinket, hogy a mechanisztikus és 

analitikus szemléletet egy rendszerszintű és holisztikus szemléletre 

cseréljük, amelyből kiindulva az egész nagyobb, mint a részek összege, 

ahogyan Capra23 mondja. 

Másrészt nemcsak az egyenlőtlen csere, amely figyelmen kívül hagyja 

a környezeti hozzáadott értéket, hanem az útvonal is, amelyet a 

termékeknek meg kell tenniük, hogy eljussanak a fogyasztóhoz, különösen 

az e-kereskedelem megjelenése után, ami a COVID idején felerősödik. A 

"lokavorizmusnak" nevezett irányzat, különösen az élelmiszerek 

tekintetében, amelyeknek nem szabad nagy távolságokat megtenniük, 

hogy eljussanak a végső fogyasztóhoz, nemcsak a tulajdonságaik elvesztése, 

hanem a szállításból eredő üvegházhatású gázok csökkentése miatt is. 

 
 
23 CAPRA, Fritjof: A Teiada da Vida: uma novacompreensão dos s i s t e m a s v i v o s . t r a d u ç ã o N e w t o n  

Roberval Bichemberg. São Paulo: Cultrix, 1996.
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Ebben a tempóban a "környezeti igazságosság", figyelembe véve az 

egyenlőtlen cseréket és az egyik országban előállított és más országokba 

vitt áruk környezeti többletértékét, egyszerűen hátrahagyja a 

környezetromlást vagy bármilyen ilyen értelemben vett 

megkülönböztetést. Ahogyan a "környezeti rasszizmus "24 kifejezés is, 

amelyet 1982-ben az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában alkottak 

meg a lakhatáshoz való jogért indított civil mozgalmak. Mivel, még ha 

véletlenszerűen is, a hulladék végleges elhelyezéséről szóló döntések szinte 

mindig a szegény és színesbőrű városrészeket célozták. 

Hasonlóképpen a híres "Summers-memorandum", amelyben 

Lawrence Summers, a Világbank akkori vezető közgazdásza továbbított egy 

később napvilágot látott belső memorandumot, amelyben három okot 

sorolt fel arra, hogy miért a szegény országok legyenek a szennyező 

iparágak célországai, rendkívül haszonelvű, idegengyűlölő és előítéletes 

elfogultsággal: 

 
1) a környezetvédelem csak a jómódúakra jellemző "esztétikai" aggodalom 

lenne; 2) a legszegényebbek többnyire nem is élnek elég sokáig ahhoz, hogy 

elszenvedjék a környezetszennyezés hatásait; 3) a gazdasági "logika" alapján 

úgy tekinthetjük, hogy a szegény országokban a halálozásnak alacsonyabb az 

ára, mint a gazdag o r s z á g o k b a n , mivel lakosaik alacsonyabb béreket 

kapnak. 

 

Képes-e a piac úr megoldani ezeket a társadalmi problémákat? A 

liberális demokrácia válsága, a globalizáció és a neoliberális mozgalom által 

meggyengített nemzeti államok képesek-e kritériumokat felállítani és 

megkövetelni azokat a nemzetközi szereplőktől, akiknek saját részleges 

társadalmi alkotmányuk van? 

 

24 Benjamin Chavis tiszteletes e kutatás alapján alkotta meg a "környezeti rasszizmus" kifejezést, amely "a 

veszélyes hulladékok aránytalan - szándékos vagy egyéb - ráerőltetését jelenti a színes bőrű közösségekre". 

25 HENRI, Acelrad; MELLO, Cecília Campelo do A.; BEZERRA, Gustavo das Neves. Mi a környezeti igazságosság. Rio 

de Janeiro: Garamond, 2009, 7. o.
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Rendszerszintű szempontból figyelembe kell vennünk, hogy a 

gazdasági rendszer liberálisok vagy neoliberálisok által javasolt 

deregulációja éppen a szabad piac korlátait meghatározó jogi normák 

megszüntetését jelenti. Mint láttuk, ez a dereguláció volt a 2008-as 

másodlagos jelzálogpiaci válság oka. 

Továbbá az egész világközösség elfogadja az adóparadicsomok létezését, 

amelyekhez még a tőke származási h e l y e  s z e r i n t i  nemzeti államok 

adóztatása sem fér hozzá. Ez azt jelenti, hogy a nagy nemzetközi 

konglomerátumok csak a globális gazdaság jó oldalából, a nyereségből és 

az osztalékból részesednek, mindenféle környezeti vagy adóterhelés 

nélkül. Ladislau Dowbor26 szerint az emberiség annyi árut termel, hogy 

az egész világ népességét el tudja tartani. Ennek ellenére még mindig 

évente 10-11 millió gyermek hal éhen, miközben dollárbilliókat költöttek 

arra, hogy megmentsék a pénzügyi rendszert a 2008-as válságtól. 

Dowbor27 utal Celso Furtado egyik kijelentésére, amely ma is nagyon 

aktuális: "Celso Furtado talán egyik legfontosabb vonása, az általa ránk 

hagyott elméleti örökség szempontjából, ez a visszautasítás. 

hogy a valóságot előre gyártott elméletekbe fóliázzák. " 

Végezetül, ebben a témában még egy utolsó idézet Dowbortól, most 

nem a gazdasággal, hanem az erőforrások kimerülésével kapcsolatban: 

 
A jelenlegi dinamika átmenetileg egy olyan energiamátrixon alapul, amelyről 

tudjuk, hogy fenntarthatatlan. A kis űrhajó Föld több millió év alatt 

felhalmozódott üzemanyagtartályokkal, olajjal érkezett, amit kevesebb mint 

kétszáz év múlva fogunk felszámolni. Miközben azon vitatkozunk, hogy elfogy-

e és mikor fogy el a könnyű olaj, normálisnak tartottuk, hogy egy kéttonnás 

autót mozgósítunk, hogy a 70 

 
26 DOWBOR, Ladislau. Democracia Econômica: alternativas de gestão social. 2.ed. atualizada, Petrópolis, RJ: Vozes, 

2013. 

27 DOWBOR, Ladislau. Democracia Econômica: alternativas de gestão social. 2.ed. atualizada, Petrópolis, RJ: Vozes, 
2013, p. 26.
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kiló. A 21. század homo oeconomicusa modern városainkban naponta 

körülbelül egy kiló terméket dob a szemétbe, és még fizet is az elszállításukért. 

Nem vesszük észre, hogy ez mennyire pazarló. Mindannyian tudjuk, hogy 

hosszú távon fenntarthatatlan rendszerben élünk, ismerjük a zsákutcák 

mértékét, és csak arra várunk, hogy csodatévő technológiák jelenjenek meg, 

amelyek az utolsó pillanatban új utakat nyitnak. És milyen alternatívája marad 

a polgároknak? Ha nincs autója, az úgynevezett modern dinamikában hogyan 

tudna túlélni? És vajon megválaszt-e valaki olyan politikust, aki feltételezi, 

hogy emelni fogja az üzemanyag árát? Ez a logika vonatkozik az 

édesvízkészletekre, a tengerek életére és így tovább. 

 

Mindezek a kérdések, amelyek jól jellemzik a Beck által szorgalmazott 

kockázati társadalmat28 , amely ma már sokkal több kockázatot oszt el, 

mint jövedelmet, globális kontextusban merülnek fel, ami globális választ 

követel. Vajon a nemzetközi szerződések, mint például a Kiotói egyezmény, 

amelyet nem tartottak be, elegendőek lesznek-e ezek megoldására? Képes 

lesz-e megoldani ezeket a problémákat az a globális társadalom, amelynek 

a gazdasági rendszer túlsúlyos döntései idáig juttattak bennünket, és amely 

Thomas Piketty29 szerint felelős a gazdasági és társadalmi 

egyenlőtlenségekért? A széttöredezett jogrendszer és a liberális demokrácia 

válsága, valamint a nemzeti államok hatalomvesztése lesz a főszereplő, 

különösen az emberi és alapvető jogok tekintetében? 

 
3. A kapcsolatok áthidalása a széttöredezettség közepette 
 

A gazdasági szabadság a jogrendszer és a politikai rendszer 

legitimitása által történő szabályozás nélkül nyilvánvalóan 

antidemokratikus és tekintélyelvű. Mert a döntései meghatározzák 

mindannyiunk életét, anélkül, hogy erre felhatalmazást vagy legitimitást 

kapnánk. 

 
 
28 BECK, Ulrich. Kockázattársadalom: egy másik modernitás felé. Sebastião Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010. 

29 PICKTTY, Thomas. A tőke a huszonegyedik században. Fordítás Mônica Baungarten de Bolle. 1.szerk. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2014.
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Amíg így működik, a gazdasági rendszer keveseket szolgál, és 

öncélúan, valamint olyan korlátok nélkül működik, amelyek 

megakadályoznák, hogy az alapvető és emberi jogokat megsértse. A 

gazdasági rendszernek mint eszköznek be kell tartania a jogi normákat, 

különösen az alapvető jogokkal kapcsolatosakat, a társadalmi igazságosság 

és a környezeti igazságosság biztosítása érdekében. 

Tekintettel azonban arra, hogy a környezeti kockázatok ma már 

globális dimenzióval bírnak, a nemzeti államok jogi normái nem képesek 

érvényesülni a máshol okozott esetleges negatív externáliák függvényében. 

Továbbá, a jogrendszer szempontjából, mint már említettük, a nemzetközi 

szerződésekkel párhuzamosan és a globalizációnak köszönhetően 

szakosított szervek jöttek létre, amelyeknek saját részleges alkotmányuk 

van. 

M a r c e l o  Neves30 s z e r i n t  léteznek részleges jogrendszerek, 

amelyek a helyzettől függően hol a központi, hol a periférián 

helyezkednek el. Szerinte nem a konkrét alkotmányok felépítése az 

alapvető, hanem a nemzeti államok alkotmányainak összefonódása a két 

vagy több alkotmányban vitatott vagy megsértett joggal kapcsolatban. Az 

alapvető jogokkal kapcsolatos konfliktusok különböző társadalmi 

szférákban merülhetnek fel, a helyi szférától a nemzetközi, nemzetek 

feletti vagy transznacionális szféráig, ahogy Marcelo Neves megállapítja. 

"Ami a szoros értelemben vett transznacionális jogrendeket illeti, 

amelyekben főként magán-, kvázi-állami szereplők vesznek részt, 

vitathatatlan, hogy előttük alapvető jogokkal vagy emberi jogokkal 

kapcsolatos kérdések merülnek fel. "31 

 
 
30 NEVES, Marcelo. Transzkonstitucionalizmus. São Paulo: WMF Library. 2009. 

31 NEVES, Marcelo. Transzkonstitucionalizmus. São Paulo: WMF Library. 2009, 121. o.
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Marcelo Neves32 elsődleges problémája, hogy egy unitas multiplex 

rendszerben a kelsi típusú monista hierarchia "autista 

alkotmányossághoz" vezetne. amelyek azonban ugyanazt az ütköző 

globális problémát próbálják megoldani. A globalizáció irányába fejlődő 

jog széttöredezettsége közepette csak a strukturális összekapcsolódások 

révén - bár alkalmi és pontszerű összekapcsolódások révén - lehet 

alkotmányokon átívelő megoldásokat keresni. 

Ezek a megoldások meghatározzák az alkotmányos rendek 

összefonódását, amelyek egyidejűleg a sajátos kapcsolódások révén 

tanulnak, és a rendszer lezárását is létrehozzák, ami új normákat 

eredményezhet. Ezek az új normák ennek a sajátos folyamatnak az 

eredményei lesznek, amely a különböző rendek között alakul ki, akár 

egymással ütköző, akár partneri viszonyban. Ily módon a rendszer 

megnyitása nem sérti meg az alkotmányok normatív rendjét a 

csatolásban, amelynek az új, sajátos csatolásból eredő normája csak külső 

hatású lesz. Marcelo Neves33 az "átmenet hídjaira" utal, amelyek a 

különböző, egymással ütköző alkotmányos szabályok 

összeegyeztethetetlenségének hipotézisében a megoldások keresése során 

az egymásba fonódás modelljeként jönnének létre, és amelyek egy 

rendszerközi "transzverzális racionalitásként" szolgálnak. Az emberi és 

alapvető jogokkal kapcsolatban Marcelo Neves34 megerősíti, hogy a közös 

ügyek transzszterritorializációjával kapcsolatban a következőkre 

vonatkozik 

különböző alkotmányos rendek: 
 
 

[...] az a figyelem, amelyet ezek egyidejűleg a környezeti károknak, az emberi 

vagy alapvető jogok megsértésének, a nemzetközi kereskedelem és pénzügyek 

hatásainak, a transznacionális bűnözésnek és más kérdéseknek szentelnek, a 

közös esetek megjelenését olyan napi problémává teszi, amely érinti az egész 

világot. 

 
32 NEVES, Marcelo. Transzkonstitucionalizmus. São Paulo: WMF Library. 2009, 124. o. 



33 NEVES, Marcelo. Transzkonstitucionalizmus. São Paulo: Biblioteca WMF. 2009, 128. 

o. 34 NEVES, Marcelo. Transzkonstitucionalizmus. São Paulo: WMF Library. 2009, 128. 

o.
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reflexív szint és az érintett rendek azonossága. A probléma abban rejlik, hogy 

a választ, amely az adott jogrendek középpontjában áll, ugyanazon bináris kód 

(legális/illegális) szerint kell megadni, de eredetileg eltérő normatív 

kritériumok szerint. [.. ] 

 

Teubner35 viszont a globális társadalmi alkotmányos széttagoltságra 

keresi a választ, kiemelve, hogy nincs olyan harmadik jogi instancia, amely 

képes lenne a globális kérdésekből eredő konfliktusok megoldására. 

Megerősíti, hogy ezeknek a megfelelő alkotmányos rendszereknek a 

kommunikációja nem a politikán keresztül történik, hanem sajátos és 

speciális funkcionális rendszereken keresztül, amelyekben az alapvető 

jogok egyértelműen különböznek. 

A nemzeti alkotmányok és a globális részleges alkotmányok közötti 

versenyben Teubner megfigyelése szerint36 4 típusú ütközésre kerül sor: 

 
1) Két vagy több nemzetközi jogi rendszer szabályai ütköznek egyazon 

konstellációban. 2) Az egyik jogrendszer joghatósági instanciája szembesül 

azzal a kérdéssel, hogy egy másik rendszer normáit kell-e alkalmazni. 3) 

Ugyanaz a jogi kérdés különböző vitarendezési intézményekben merül fel. 4) A 

különböző nemzetközi bíróságok eltérően értelmezik ugyanazt a jogi szabályt. 

 

A globalizációs folyamatok elmélyülésével, mint említettük, 

természetes a globális vagy részleges intézmények, normák és 

alkotmányok növekedése vagy megjelenése, szintén a globalizáció 

irányába. Tény, hogy a nemzetközi jog szerződésekben rögzített normái 

mellett, szándékosan vagy sem, a nemzetközi jogban 

 
35 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 

koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016, 267. o. 

36 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 

koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016, 268. o.
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a nemzeti államok által legitim módon létrehozott nemzetközi normák 

kezdtek versenyezni a globális jellegű, sajátos funkciókkal rendelkező 

szervezetek által alkotott normákkal. Az alapvető különbség ezen 

intézmények és az ENSZ normái között az, hogy azok a saját működési 

területükön belül kötelező érvényűek. 

Amint azonban Teubner37 rámutat: "Ebben a kérdésben mindenki 

egy véleményen van: a politika alapvetően helyes feladatának tekinti, hogy 

ha már nem is a társadalom irányítását, de legalábbis részrendszereinek 

koordinálását átvegye - éspedig az egész világra vonatkozóan. 

Mert nyilvánvalónak tűnik, hogy így kell lennie, hiszen a normák 

legitimitása - függetlenül eredetüktől és alkalmazhatóságuktól - 

megköveteli, hogy politikai szűrővel rendelkezzenek, hogy ne részleges 

alkotmányok határozzák meg őket, amelyek partikuláris érdekekkel 

rendelkeznek. Ellenkező esetben beismernénk a demokratikus globális 

rend megsértését és annak természetes tekintélyelvű következményeit, 

tekintve, hogy - kevés kivételtől eltekintve - az ENSZ-ben részt vevő 

országok többsége ezt a politikai formát választja. 

Ezek az államok - ritka kivételektől eltekintve - aláírták az 1948-as 

UDHR-t és az 1966-os paktumokat, és ezeket az emberi jogokat belső 

szabályaikban, alapvető jogok formájában internalizálták. Ebben a 

tempóban, ha ezek a jogok még a nemzeti államok belső szférájában sem 

szenvedhetnek el semmilyen visszalépést, hogyan ismerhetnénk el, hogy 

a nemzetközi szereplők - akár állami, akár magánszereplők - megsértik 

őket? És hogyan ne fogadhatnánk el őket, legalábbis a jelen pillanatig, ha a 

részleges társadalmi rendek alkotmányainak normái és az intézményi 

testületek döntései bizonyos intézkedéseket hoznak? 

 
 
 
37 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 

koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016, 270. o.
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Pontosan erre mutat rá Teubner38 , aki úgy véli, hogy ha a nemzeti 

államok alkotmányos szabályai a részleges rendek alkotmányaival 

szemben elveszítették hatékonyságukat, akkor a megoldást csak a "kollíziós 

jog" vagy a "polgári alkotmányok ütköztetése" révén lehet keresni. Mint 

mondja, a nemzeti államok alkotmányaiban megszilárdult normákon kívül, 

a jogállamiság képzeletbeli és szimbolikus síkján, a többi, a saját részleges 

alkotmányos renddel rendelkező globális intézményeket érintő 

kapcsolatok tekintetében a jogok ütközése lesz. 

Azonban, bár Teubner a jelenséget a részleges társadalmi rendek 

alkotmányainak széttöredezettségén alapulva figyeli meg, a választ a 

"kollíziós jogban" vagy a "jogok ütközésében" keresi. És hogy Marcelo Neves 

ezt a transzkonstitucionalizmuson keresztül, valamint az 

"összefonódásban" és az "átmenet hídjain" keresztül szemléli, az a tény, 

hogy Teubner ugyanazt a megoldást javasolja, mint amit Marcelo Neves 

javasol, olyan jogokra alapozva, amelyek már a nemzeti alkotmányok által 

létrehozott racionalitásokban foglaltak. 

Teubner39 továbbá tisztázza, hogy ezen ütközések heterarchikus 

megoldásának csak két formája van: "az, amelyik arra törekszik, hogy az 

ütköző rezsimek döntéshozatali folyamataiban internalizálja magukat a 

konfliktusokat, vagy a rezsimek közötti tárgyalásokon externalizálja 

azokat". 

Az internalizálás során az egyes rendszerek normatív struktúráját 

használják a döntéshozatali folyamatban, mint saját alkotmányukat. 

Azonban, mint Teubner rámutat, ez a lehetőség még inkább 

széttöredezetté teszi a rendszert, tekintve, hogy az ütközést nem vonják 

vissza, hanem egyszerűen a nemzeti államok alkotmányának egy 

normáját alkalmazzák, választásuk szerint. Nincs 

 
 
38 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 

koordinálása. [et. al]. São Paulo: Saraiva, 2016, 271. o. 

39 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. Marcelo Neves 
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rendszerkapcsolat, hanem inkább az egyikük lehetősége. Ezzel szemben az 

externalizáció, ahogyan maga a kifejezés is egyértelművé teszi, a 

konfliktust tárja fel, mégpedig az együttműködés révén, amelynek eljárását 

törvény határozza meg. 

Még egy utolsó kiemelés szükséges, amely egy kevéssé elterjedt 

fogalomra vonatkozik, és amely alapvető fontosságú a már említett, 

Ladislau Dowbor által konstruált társadalmi-környezeti igazságosság 

racionalitása, a "gazdasági demokrácia" szempontjából. 

Mindannyian egyetértünk abban, hogy a demokratikus rendszer 

olyan rendszer, amelyben minden döntést - legyen szó akár a politikai 

rendszerről, akár a jogrendszerről - a társadalom által elfogadott 

törvényeknek kell támogatniuk. Mi az oka, és mik az indokai annak, hogy 

ugyanez miért nem történik meg a gazdasági rendszerrel, különösen, 

hogy a történelmi materializmus szemlélete alapján kétségtelenül ez a 

rendszer határozza meg az életünket? 

 
[A bolygó előtt álló fő kihívások nem abban állnak, hogy feltaláljunk egy 

gyorsabb chipet vagy egy hatékonyabb fegyvert: abban állnak, hogy olyan 

társadalmi szerveződési formákkal ruházzuk fel magunkat, amelyek lehetővé 

teszik a polgárok számára, hogy hatással legyenek arra, ami valóban számít, és 

racionálisabb döntéshozatali folyamatokat hozzanak létre. A globalizációval a 

folyamat tovább romlott. A stratégiai döntések arról, hogy társadalomként 

merre tartunk, távoli szervek hatáskörébe kerültek. A davosi vezetők találkozói 

halványan emlékeztetnek a 1 9 .  s z á z a d i  bécsi briliáns fejedelmek 

találkozóira. Az E N S Z  szürreális örökséget h o r d o z , ahol minden csendes-

óceáni szigetországnak van szavazata. A nagy transznacionális vállalatok 

pénzügyi döntéseket hoznak, technológiai döntéseket hoznak, vagy olyan 

fogyasztási dinamikát idéznek elő, amely hatással van az emberiségre, anélkül, 

hogy bárki is befolyásolhatná őket. A piac láthatatlan keze egyre kevésbé 

látható. A gazdasági demokrácia még mindig távoli fogalom. Polgárok vagyunk, 

de a valóság elkerül minket. [..]40 

 
 
40 DOWBOR, Ladislau. Democracia Econômica: alternativas de gestão social. 2.ed. atualizada, Petrópolis, RJ: Vozes, 



2013, p. 18.
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Nem arról van szó, hogy a szocialista formájú, központosított 

gazdasági tervezési rendszert kell betartani. Éppen ellenkezőleg, a 

gazdasági rendszer döntéseinek demokratizálásáról van szó, hogy az a 

társadalmat szolgálja, és ne azt szolgálja. Nem követhetjük, bármennyire 

is normálisnak tűnt eddig, hogy "a világ 435 családja a világ lakosságának 

legszegényebb felének jövedelmét meghaladó erőforrásokkal gazdálkodik 

kénye-kedve szerint, és egyre felelőtlenebb utakra tereli a bolygót". 41 

Ez azt is jelenti, hogy nem csak a gazdasági koncentráció ellen kell 

küzdeni. De olyan döntéshozatali folyamatok, amelyek a lehető legtöbb 

ember számára a legjobb megoldást célozzák, és nemcsak helyi, hanem 

globális szempontból is. Egyértelmű példa erre az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentése. Brazília még ma is nemcsak elfogadja, hanem 

ösztönzi is az ilyen típusú vállalkozásokat, például a szénalapú 

hőerőműveket. Brazília aláírta a párizsi klímaegyezményt, akárcsak a 

kiotói egyezményt. Vannak törvényeink az éghajlatváltozásról. De vajon 

mindez közvetlenül megakadályozta-e a nagy szén-dioxid-kibocsátású 

tevékenységeket? Ki döntött? A gazdasági rendszer továbbra is szabad 

maradhat. A jogrendszernek azonban kritériumokat és korlátokat kell 

megállapítania, nemcsak a környezetvédelmi engedélyezésen keresztül, 

hanem a legitim politikai döntések közvetlen folyamatán keresztül. 

 
Következtetések 
 

A gazdasági és pénzügyi globalizációs folyamatok a vállalatok, az áruk 

és a tőke országok közötti szabadabb mozgását eredményezték. A még 

mindig a nemzeti államok és a formális nemzetközi szerződések 

logikájában megrekedt jogrendszer, valamint a globális szintű politikai 

folyamatok hiánya normatív és szabályozási vákuumot hagyott maga után. 

Ez a hely 

 
 
41 DOWBOR, Ladislau. Democracia Econômica: alternativas de gestão social. 2.ed. atualizada, Petrópolis, RJ: Vozes, 
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az állami és magánszervezetek által elfoglalt terület. 

A globalizáció és az alkotmányos széttagoltság egy sor következményt 

okozott, különösen a nemzeti államok alkotmányos normáinak gyengülése, 

az alapvető jogok megsértése, az egyenlőtlen csere és a környezeti 

többletérték tekintetében. 

Ugyanakkor a demokráciák is meggyengültek, mivel az államokhoz 

kötődnek, és a részleges alkotmányos normáknak - legyenek azok akár 

nagy transznacionális vállalatok, akár nemzetközi szervezetek - nincs 

politikai szűrőjük, amely legitimálná őket. A gazdasági rendszer világos 

példája annak, hogy néhány ember döntéseket hoz, akik meghatározzák 

mindannyiunk életét, mindenféle legitimitás nélkül. 

Másrészt a környezeti korlátok is globális választ igényelnek, 

amelyeket nem lehet széttöredezett intézkedésekkel megoldani, amire 

emblematikus példa az éghajlatváltozás. A környezetromlás nem 

demokratikus. 

A társadalmi-környezeti igazságosság ezen utak korrekcióját követeli, 

szemben a "piac diktatúrájával és totalitarizmusával". Másrészt, maga a 

demokrácia, amelyet a Nyugat annyira védelmez, nem naturalizálhatja egy 

illegitim kisebbség döntéseit, amely a gazdasági és környezeti többletérték 

nevében a negatív externáliákra való tekintet nélkül ráerőlteti sajátos 

fejlődési modelljét. 

A társadalom irányait meghatározó legitimációkat maga a társadalom 

adja, a rendszerszintű szabályozáson keresztül, beleértve a gazdasági 

rendszert is. Amíg a politikai legitimációnak ezek a folyamatai globális 

értelemben nem következnek be, addig a Marcelo Neves és Gunther Teuner 

által bemutatott megoldások, amelyek az alkotmányos töredékek közötti 

átmenet hídjait teremtik meg egy ütközőtörvény segítségével, a minimum, 

ami elvárható az alapvető jogok minimális garanciáitól.
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Kétségtelen, hogy a gazdasági rendszer alapvető, de nem dönthet az 

életünkről a haszonelvű logikája révén, amely a kockázat társadalmát 

hozta el nekünk. Ez az az eszköz, amellyel társadalmi, nem pedig egyéni 

döntésekkel lehet a szűkösség és a bőség, a környezeti károk és az alapvető 

jogok között lavírozni. A gazdasági rendszer túl vad állat ahhoz, hogy 

szabadon hagyjuk. Nem csak kockázatokkal, hanem előnyökkel is járt? 

Semmi kétség. De az előnyök nem társadalmasíthatók az egész emberi 

civilizáció számára, míg a károk igen. 

Ezért, ahogy Teubner már mondta, sürgős és elengedhetetlen, hogy a 

politikai és jogi rendszer szabályozásokat vezessen be annak érdekében, 

hogy az alapvető jogok garantálása érdekében az ütközési jogok és az 

átmenet hídjai révén megelőzze az alapvető jogokat, amelyek a piaci 

totalitarizmus negatív torzulásainak korrekciójától is függnek. 
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Bevezetés 
 

Elnézést kérek attól az olvasótól, aki a bevezetőtől a szokásos 

díszítéseket várja. Úgy vélem, hogy a következő olvasmány kissé fárasztó 

lesz, és ha más ok nem is alkalmas, ez elegendő oknak tűnik számomra e 

tétel rövidségére. 

Miután olvastam - méghozzá meglehetősen lelkesen - David Sciulli 

Theory of Societal Constitutionalism című művét, amely egy egész kutatási 

területet nyitott meg, amely még ma is igen termékenynek tűnik, nem 

hagyhattam ki az alkalmat néhány, számomra megfelelőnek tűnő 

megjegyzésre. Ha elmulasztottam volna leírni őket, néhány pont minden 

bizonnyal elpárolgott volna bevallottan gyenge memóriámból. A szöveg, 

amelyet most bemutatok Önöknek, azért is tűnik számomra megfelelőnek, 

mert a társadalmi alkotmányosságról szóló jelenlegi viták hajlamosak 

figyelmen kívül hagyni Sciulli munkájának analitikus és technikailag 

terhelt jellegét, és csak kritikai irányultságát és általános diagnózisának 

egyes részeit őrzik meg belőle. 

A magam részéről, és inkább személyes, mint szigorúan közérdekű 

okokból nem tudtam nem észrevenni, hogy a Társadalmi alkotmányosság 

elméletének egész általános megfogalmazása hol közvetve, hol nagyon 

közvetlenül párbeszédet folytat Max Weber szociológiai írásainak fontos 

részeivel, és különös módon a szociológia szociológiájával. 
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uralom és annak kategorikus játéka. Lehetetlen figyelmen kívül hagyni az 

egybeeséseket még Sciulli nyelvezetében is azokban a pillanatokban, 

amikor olyan fogalmakkal foglalkozik, amelyek a sajátjai, és nem puszta 

kölcsönzések Fullertől, Habermastól vagy Parsonstól. Ezek a véletlenek 

számtalanok. Annyira sok, hogy bár hogy talán

 minden bizonnyal hozzájárult a mű legfontosabb részeinek 

értelmezéséhez, csakúgy, mint a mű általános megközelítéséhez. Még az a 

veszély is fennáll, hogy a következő kifejtés jó részét valamilyen tökéletesen 

nem tisztázott elfogultság befolyásolja. 

A kockázatok tudatosítása viszont nem orvosolja a tudatosság 

kockázatát. És ezért úgy érzem, bocsánatot kell kérnem, ha a most 

következő megjegyzéseim olyannyira nem a témához vagy Sciulli 

szövegéhez hűtlenek, hogy előítélik magának a szövegnek a közelgő 

olvasását - ami mindenképpen ajánlott, ha korábban még nem tettük meg. 

Az elbeszélés szerkezetét tekintve a szövegem meglehetősen 

egyszerűen fog követni. Az első pillanatban tisztázom Sciulli elméletének 

kritikai jellegét és a kritika érdekes tárgyát. Ezt követően foglalkozom 

azokkal a központi elemzési kategóriákkal, amelyeket Sciulli társadalmi 

konstitucionalizmusa alkotmányos technikájának alapvető eszközeiként 

használ, de foglalkozom azzal is, ami számára a tekintélyelvűség minden 

fajtája ellen - legyen az kormányzati vagy társadalmi - egyetemes gyógyír. 

Végül megpróbálok reflektálni arra, hogyan találtam Weber szociológiáját 

Sciulli érveiben, és ami még fontosabb: miért tűnik számomra 

lehetetlennek, hogy ezt az intertextualitást figyelmen kívül hagyjuk vagy 

figyelmen kívül hagyjuk, mintha jelentéktelen lenne. Ennek okai a tisztán 

elméleti nézeteltérésektől kezdve az egymásnak valószínűleg ellentmondó 

politikai igényekig terjednek, melyek 
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a beszélőkben testesülnek meg, és a felkínált formák szigorában ömlenek 

ki. 

Ki kell azonban emelnem két általános kérdést, amelyek miatt úgy 

gondolom, hogy egy bizonyos megrovás jól esne nekem. Az első a szöveg 

nyelvezetére vonatkozik. Igyekeztem a lehető legnagyobb mértékben 

megőrizni a Sciulli által preferált terminológiát, amely olyannyira technikai 

és absztrakt, hogy az már-már gyanúsnak tűnik. Úgy ítélem meg, hogy 

nem mindig - vagy jobb esetben: szinte soha - nem sikerült tökéletesen 

didaktikusan rendszereznem a kijelentéseit, de magyarázatokat és 

terminológiai pontosításokat adtam, amennyiben szükségesnek tűntek. Az 

általam használt n y e l v e z e t e t  illetően is megjegyzem, hogy a Weber 

által kínált bizonyos fogalmakat a számára legmegfelelőbb módon 

p r ó b á l t a m  m e g m a g y a r á z n i . Ez pedig azt jelenti, hogy - nagyon 

diszkréten - történelmi példákhoz és gondolattípusokhoz folyamodtam. De 

én nem vagyok, és nem is teszek úgy, mintha Max Weber lenne az a nagyon 

kompetens történész. Valójában még csak távolról sem vagyok képes a 

történelmi rekonstrukcióra. A példák és a típusötletek tehát kényelmes 

pontosítások maradnak, bár azt is el kell mondani, hogy ezek ideiglenes 

jellegűek. 

Végül az volt a tervem, hogy észrevételeimben a lehető 

legszigorúbban leíró stílust alkalmazom. Sciulli és a weberi kategóriák 

párbeszéde olyan téma, amely önmagában is érdekes lehet. Azt 

feltételeztem, és még mindig azt gondolom, hogy a kritikai megfontolások 

talán a közeljövőre maradtak volna - vagy a politikai beszélgetésekre, a 

számukra megfelelő kontextusokban. Nem vagyok azonban tudatában 

annak, hogy megközelítésem e tekintetben vétkezett, és alázatosan 

vállalom ennek a hiányosságnak a következményeit. Csak megjegyzem, 

hogy ha nem sikerült, akkor azért tettem, mert a téma kedves volt 

számomra - és még mindig az - olyan okokból, amelyeket az olvasónak 

lehetősége lesz feltételezni. 
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A tekintélyelvűség és a racionalitások széttöredezettsége 
 

A probléma, amelyet Sciulli társadalmi alkotmányosság-elmélete, 

mint bevallottan n e m  m a r x i s t a  k r i t i k a i  e l m é l e t i  projekt, 

azonosítani és megoldani kíván, valahogyan kettős. Megkockáztatva egy 

ismertebb fogalmakkal történő szintézist, azt mondhatnánk, hogy e 

probléma lényege a racionalitások modernkori széttöredezettségének - Max 

Weber történeti-szociológiai diagnózisán alapuló széttöredezettség - 

történelmi fejlődéséből és az életvilág értelmezési struktúráinak ebből 

következő formalizálódásából és bürokratizálódásából eredő 

tekintélyelvűség politikai kiegészítése. De ez a jellemzés, bármennyire is 

összetettnek tűnik, nem tartaná teljes mértékben tiszteletben Sciulli által 

preferált terminológiát, és nem lenne túl hasznos a társadalmi 

alkotmányosság elméletének bemutatásában rejlő fogalmi dilemmák 

tisztázásában sem. 

E dilemmák és a szerző által javasolt diagnózis korlátainak jobb 

megértése érdekében a legjobb lenne tiszteletben tartani narratív rendjét, 

és a problémát két konkrét mozzanatra bontva bemutatni: először is, 

tematizálva Sciulli elméletének kritikai jellegét a korábbi szociológia 

feltételezett relativizmusával szemben, és ezt követően a racionalitások 

történelmi széttöredezettsége és a társadalmi - és nem csupán 

kormányzati - tekintélyelvűség ebből következő többlete közötti 

feltételezett összefüggéssel foglalkozva. 

 
Társadalmi rend, társadalmi ellenőrzés és társadalmi integráció 
 

Figyelembe véve, hogy Sciulli a társadalmi alkotmányosság 

problémájának jól ismert megalapozása abból indul ki, amit ő "weberi 

dilemmának" nevezett, némileg meglepő, hogy kezdetben megelőzte ezt a 

vitát egy másik, ma már kissé anakronisztikusnak tűnő vita javára, amely 

a társadalmi rend és különösen a társadalmi ellenőrzés és integráció 

fogalmairól szól. Ez a vita azonban alapvető 
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mivel tisztázza mind a társadalmi alkotmányosság bölcsőjének történelmi 

idejét és helyét, mind pedig azokat a fogalmi nehézségeket, amelyek a 

kezdeti megfogalmazás során visszhangoztak. 

A társadalmi rend fogalma, amelyet Sciulli a társadalomtudósok 

egyfajta hallgatólagos konszenzusként tár elénk, az, hogy "bármely 

társadalmi egység akkor rendezett, ha a tagok viselkedése jellemzően az 

elfogadható viselkedés elismert tartományaiba esik1" (SCIULLI, 1992, 23. 

o.). Sciulli szerint ez egy pozitív értelemben vett koncepció, és nem pusztán 

maradék - mintha el kellene vonni más pozitív megfontolásoktól. Mivel 

egyfajta szintézisről van szó, amelyet maga a szerző állított össze, sosem 

teljesen világos, hogy kik lennének azok a társadalomtudósok, akik 

egyetértenének ezzel a meghatározással. Nincs azonban nagy titokzatosság 

a dologban; feltételezhetjük, hogy a társadalmi rend ilyen meghatározása 

fogékony közönségre találna a régi szociológiai funkcionalizmus hívei 

között, mint például Radcliff-Brown, Merton vagy akár Parsons, akikre 

Durkheim és Weber nagy hatással volt. A szociológiai kutatásnak ez a 

(strukturális-)funkcionalista irányzata különösen nagy befolyással bírt az 

Egyesült Államokban a múlt század első felében, és Sciulli néhány 

beszélgetőtársának (mint Luhmann vagy Habermas) munkáin minden 

bizonnyal végigvonul egy párbeszéd ezzel az iskolával, akik azonban soha 

nem fogadnák el a társadalmi rend ilyen jellegű jellemzését. 

Világos azonban, hogy a társadalmi rendnek ez a meghatározása, bár 

igen érdekes, nem szolgálja Sciulli elméletének célját. Kevésbé érdekelte az 

egyes társadalmi egységekben működő, funkcionálisan hatékony 

struktúrák azonosítása, mint inkább az, hogy minősítse a 

 
 
 
1: "bármely társadalmi egység rendben van, ha a tagok viselkedése jellemzően megfelel az elfogadható viselkedés 

elismert határainak". 
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a jelenlegi struktúrákat tekintélyelvűnek, illetve antiautoritáriusnak tartják. 

És a társadalmi rend ilyen koncepciója számára "inkább zavarba ejtően 

relativista, mint kritikai2" (SCIULLI, 1992, 23. o.), abban az értelemben, 

hogy a szociológus, a politológus vagy a jogász számára a kifejezetten leíró 

jelleg megakadályozza az intézményi berendezkedés diagnosztizálását.

 potenciálisan tekintélyelvű intézményi 

berendezkedés, valamint hogy végül potenciálisan antiautoriter 

jogorvoslatokat kínáljanak. Ezt a relativista és bénító fogalmat tehát a 

társadalmi ellenőrzés és a társadalmi integráció kritikusan elkötelezett 

megkülönböztetésével kívánja felváltani. 

Ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy egy adott társadalmi egység 

hogyan tartja fenn egységét (és milyen funkcionális mechanizmusokat 

használ ehhez), Sciulli abból a feltételezésből indul ki, hogy a heterogén 

társadalmi csoportok és szereplők3 a társadalom méretétől és formáinak 

strukturális összetettségétől függetlenül mindig megtalálják az 

önkorlátozás intézményes stratégiáit annak érdekében, hogy létrehozzák a 

kontingens viselkedési elvárások fluid, igaz, de egyben közhelyes, de 

mégiscsak általános f o r m á j á t . Ezeket az "önkorlátozási aktusokat "4 

kezdetben a "társadalmi ellenőrzés" (SCIULLI, 1992, 24. o.) különböző 

stratégiáival hozza összefüggésbe. E stratégiákkal kapcsolatban Sciulli 

hasznosnak tart néhány megkülönböztetést: először is, megkülönbözteti 1) 

a szereplők racionális érdekein alapuló stratégiákat és 2) a lehetséges 

érdekeket kényszerítéssel korlátozó stratégiákat5. Ebben a második 

típusban megkülönbözteti 2.1) a társadalmi ellenőrzés informális normatív 

mechanizmusait (úgy tűnik, hogy az erkölcsi, például 

 
 
 
2 [Szabad fordítás]: "inkább zavarba ejtően relativista, mint kritikus". 

3 Tekintettel arra, hogy a kettős homogenitás/heterogenitás mint a társadalmi csoportok kategorizálása éppoly régi, 

mint amennyire problematikus, az előző sorok alapján az a javaslatom, hogy a társadalmilag általánosítható (kognitív, 

normatív vagy indifferens) elvárások relatív azonosságára/különbségére vegyük. 

4 [Szabad fordítás]: "az önuralom cselekedetei". 

5 Ha valaki kísértést érezne arra, hogy ezeket a posztulátumokat kognitív és normatív stratégiaként azonosítsa, 



javaslom, hogy várjon, amíg értékeli, hogy a "kényszerítés" kifejezés használata a Sciulli által használt módon 

megfelelő-e. 
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az általános felfogás szerint), 2.2) a társadalmi ellenőrzés formális 

normatív mechanizmusai (amelyek az általános felfogás szerint a jogra 

utalnak), továbbá 2.3) kognitív akadályok, amelyek "torzítják" a  

szereplők felfogását arról, hogy kölcsönös viselkedésük szubjektíve 

elfogadható vagy nem elfogadható, azaz erkölcsileg vagy jogilag 

elfogadható a társadalmi szereplők absztrakt kollektívája előtt. A stratégiák 

ezen utóbbi típusában - kognitív korlátok - megkülönbözteti a 2.3.1) 

szubjektív nehézségeket, amelyek a szereplők kognitív korlátaiból erednek, 

és a 2.3.2) objektív nehézségeket, amelyek az elvárások heterogenitását 

eredményezik, ezek a nehézségek maguknak az intézményi 

megállapodásoknak a természetéből erednek, amelyek például 

kétértelműek vagy bizonyos szereplők és csoportok javára manipuláltak 

lehetnek. 

Ez utóbbi aggodalom (2.3.2) az, ami Sciulli-t bizonyos értelemben 

arra készteti, hogy e fogalmi játék elégtelenségét állítsa. Szerinte az 

önkorlátozó stratégiákat nem feltétlenül azoknak a szereplőknek kell 

eldönteniük és kikényszeríteniük, akik hajlamosak hasznot húzni belőlük. 

Valójában pedig a legtöbbször azok a szereplők és csoportok, akik a 

legtöbbet profitálnak egy adott intézményi rendszerből, nincsenek 

tisztában azokkal a hatásokkal, amelyek hajlamosak a saját javukra 

fordítani a játékot, vagy hiteltelenítik azokat. Így, tekintettel a gyakran nem 

propozicionális a stratégiai szempontból 

intézményesített aszimmetriák miatt valójában teljesen indokolt, hogy 

Sciulli a nem célszerű társadalmi ellenőrzés látszólagos leíró 

paradoxonához folyamodik6. 

És mit jelent végül is a társadalmi ellenőrzés nem szándékos 

gyakorlásával foglalkozni? A kategorikus logika a következő: a politikai 

döntések nem feltétlenül vezetnek a várt eredményekhez, ahogyan a 

kedvezőtlen körülmények sem vezetnek a várt eredményekhez.

 kedvezőtlen körülmények nem szükségszerűen 



következik a kivételezett szereplők és csoportok céltudatos 

cselszövései, vagy a 

 
 
6 "nem szándékos társadalmi ellenőrzés". 
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mindenesetre rosszindulatú. Ami ugyanolyan, mintha Sciulli nyelvén azt 

mondanánk, hogy a társadalmi ellenőrzés eredhet tisztán rendszerszintű 

nyomásból is, amely természeténél fogva nem szándékos vagy nem 

szándékos: 

 
Így bármely adott társadalmi rend valószínűleg a társadalmi változások 

rendszerszintű erőinek [... ], strukturális és intézményi akadályoknak, 

informális helyi kölcsönhatásoknak és a szereplők önkorlátozásának a terméke 

- és nem csupán a célzottan kikényszerített szankciók terméke7. (SCIULLI, 

1992, 26. o.) 

 

Itt azonban a társadalmi kontroll fogalma már nem feltétlenül a 

társadalmilag kontingens szubjektív (rendre vagy rendetlenségre hajló) 

elvárások fenntartásához kapcsolódik, hanem egy olyan társadalmi 

horizont kritikai igényéhez, amelyben ezeket az elvárásokat a különböző 

társadalmi szereplők "közösen elismerik és megértik" a kognitív 

heterogenitás helyzetében. És így a társadalmi integráció fogalma - amely 

ma már kimondottan maradéktalan - ennek az igénynek az elméleti 

megfogalmazásaként jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy 

 
A társadalomtudósok meg tudják határozni, hogy mikor képesek a közös 

társadalmi kötelességek egy csoportját az ilyen szereplők és csoportok közösen 

felismerni és megérteni, függetlenül: (a) internalizált meggyőződéseik és 

szubjektív érdekeik jelenlegi (és valószínűleg növekvő) heterogenitásától,  é s  

(b)  a  gazdasági és politikai piacokon belüli j e l e n l e g i  (é s  

v a l ó s z í n ű l e g  növekvő) versenyükről a nyereségért, hatalomért és 

befolyásért. Ennek megfelelően a közös társadalmi kötelességek bármely olyan 

halmaza, amelyből hiányoznak ezek a tulajdonságok, bizonyíthatóan inkább 

irányító [mint integráló]8. (SCIULLI, 1992, 30. o.; saját megjegyzésem a 

kulcsszavakhoz). 

 
7 [A fordítás szabad]: "Így bármely adott társadalmi rend valószínűleg a társadalmi változások rendszerszintű erőinek 

[...], strukturális és intézményi akadályoknak, informális jellegű helyi kölcsönhatásoknak és maguknak a 

szereplőknek az önkorlátozásának a terméke - és nem kizárólag a szándékosan bevezetett szankciók terméke". 

8: "a társadalomtudósok meg tudják határozni, hogy mikor képesek a közös társadalmi kötelességek egy csoportját az 

ilyen szereplők és csoportok felismerni és közösen megérteni, függetlenül: (a) internalizált meggyőződéseik és 



szubjektív érdekeik jelenlegi (és esetleg növekvő) heterogenitásától, és (b) a gazdasági és politikai piacokon a profitért, 

hatalomért és befolyásért folytatott jelenlegi (és esetleg növekvő) versenyüktől". 
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A az első rész a probléma amely motivál a

 elmélet a szociális alkotmányosságnak ezért meglehetősen 

egyszerű. És az elrugaszkodott, nem tökéletesen tisztázott 

szakkifejezésekkel teli szóhasználat ellenére bizonyos, hogy a szerző 

kategorikusan tisztázza mondandója "kritikai" jellegét - méghozzá nagyon 

világosan, nem marxista terminológiával, ahogyan azt már korábban 

bejelentették. Könnyen belátható azonban, hogy Sciulli kritikai fordulata 

csak részben tér el a régi funkcionalizmustól. Ha a társadalmi rend 

eszméjének (amely jóval régebbi, mint maga a szociológia) volt valamilyen 

értelme ebben a régi funkcionalizmusban, akkor az abból ered, hogy a rend 

fenntartásának feltételeit a társadalmi egység folytonosságának 

ellenőrzésére irányult9. Valójában úgy vélték, hogy tudományos 

kritériumot fogalmazott meg arra, hogy egy adott társadalomban 

megkülönböztesse a társadalmi rendre (eunomia) vagy a rendetlenségre 

(dysnomia) hajló állapotokat. A régi funkcionalisták számára, akikre 

jellemzően Durkheim volt hatással, a társadalmi rend szükségszerűen a 

közös megértés horizontján nyugodott10; különösen a normák, a 

társadalmi tények par excellence viszonylatában. Ha igaz, hogy nem 

feltétlenül volt szó egy "elismerésről a 

 
Ennek megfelelően a közös társadalmi kötelességek bármely olyan csoportja, amelyből hiányoznak ezek a 

tulajdonságok,  bizonyíthatóan inkább irányító [mint integratív]." 

9 "Az itt kínált meghatározás szerint a "funkció" az a hozzájárulás, amelyet egy résztevékenység nyújt ahhoz a teljes 
tevékenységhez, amelynek része. Egy adott társadalmi használat funkciója az a hozzájárulás, amelyet a teljes 
társadalmi élethez, mint a teljes társadalmi rendszer működéséhez nyújt. Egy ilyen nézet azt jelenti, hogy egy 
társadalmi rendszer (egy társadalom teljes társadalmi struktúrája a társadalmi szokások összességével együtt, 
amelyben ez a struktúra megjelenik, és amelytől fennmaradása függ) rendelkezik egy bizonyos fajta egységgel, 
amelyről funkcionális egységként beszélhetünk." (RADCLIFFE-BROWN, 1952, 181. o.): "Az itt kínált meghatározás 
szerint a "funkció" az a hozzájárulás, amelyet egy résztevékenység nyújt ahhoz a teljes tevékenységhez, amelynek 
része. Egy adott társadalmi felhasználás funkciója az a hozzájárulás, amelyet a teljes társadalmi élethez, mint a teljes 
társadalmi rendszer működéséhez nyújt. Egy ilyen vélemény azt feltételezi, hogy egy társadalmi rendszer (egy 
társadalom teljes társadalmi struktúrája a társadalmi felhasználások összességével együtt, amelyben ez a struktúra 
megjelenik, és amelytől fennmaradása függ) rendelkezik egy bizonyos fajta egységgel, amelyet funkcionális 
egységként kezelhetünk. 

10 Durkheim különösen fontos szövegeiben még azt is kijelenti, hogy az emberi megértés - kanti értelemben, azaz a 

fogalmak révén - (a pszichikai érzékenységtől eltérően) kizárólag a társadalmi formák terméke. Lásd például A vallási 
élet elemi formái (DURKHEIM, 1995, 440. o. és a továbbiakban) című könyvének következtetését, ahol megállapítja, 
hogy a kategóriák valójában társadalmi dolgokat fejeznek ki. Az Egyéni és kollektív reprezentációk (DURKHEIM, 1974, 
1. o.) még egyenesebb párbeszédet folytat a megértés kanti kategóriájával. A figyelmes olvasók bizonyára észreveszik, 
hogy ez a vita bizonyos mértékig a Szociológia és pragmatizmus című kurzusban is folytatódik (DURKHEIM, 2004, 



pl. : 187-8. o.). 
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Legalábbis a heterogén szereplők "közös megértése" mindig is a régi 

funkcionalizmus látens kritériuma volt a társadalmi rend létezésének 

prediktálására. Talán azt lehetne mondani - bár sok fenntartással -, hogy 

abban a pillanatban a binomiális rend/rendetlenség egy másik látens 

renddel, az integráció/dezintegrációval való azonosítása történt meg; abban 

az értelemben, h o g y  a z  i n t e g r á c i ó  a  r e n d r e ,  i l l e t v e  a  rend 

a többféleképpen értelmezett társadalmi egység d e z i n t e g r á c i ó j á r a  

h a j l a m o s í t . Amit Sciulli tehát a társadalmi rend nyilvánvalóan 

funkcionalista koncepciójának elégtelenségét felismerve hatékonyan tesz, 

az az, hogy teljesen elhagyja a rendetlenség lehetőségének tematizálását. Így 

a társadalmi rend, mint a fenomenális viselkedés és a szubjektíven 

elfogadható viselkedés elvárása közötti megfelelés,  a következőkkel érhető 

el különböző stratégiák, néhány a  oldalon. a amely

 lehetővé teszi a "közös elismerést és megértést" (társadalmi 

integráció), mások pedig nem (társadalmi kontroll). 

Úgy tűnik, Sciulli azt mondja, hogy értékelnünk kell az integrációt és 

kerülnünk kell a társadalmi ellenőrzést. 

Itt nem kívánom ezt a megközelítést kritikával illetni, csupán tisztázni 

szeretném, mivel a következő témakörben hangsúlyosabb kritikai 

hangsúlyt kap. Az sem helyénvaló itt, hogy megkérdezzük, vajon Sciulli 

hobbesi módon a társadalmi ellenőrzés stratégiáit kívánatosabbnak 

tartaná-e, mint a rendetlenség lehetőségét - vagy akár azt, hogy a 

rendetlenség lehetőségét valósnak tartja-e. 

 
A weberi dilemma 
 

Sciulli nyilvánvalóan fontosnak tartja a régi liberális alkotmányosság 

kritikai követeléseit a túlkapások lehetőségével szemben, a 

 
 
11 A témáról bővebben alább. 
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állami kormányok. Legalábbis ezt állítja könyvének számos pontján.  

Ugyanakkor e l i s m e r i ,  h o g y  a  locke-i l i b e r á l i s  

a l k o t m á n y j o g á s z o k  nem tudtak harcolni a "társadalmi 

autoritarianizmus12" növekvő tendenciája ellen, amelyet úgy értelmez, 

mint "a kollektív hatalomnak a civil társadalmon belül a hatalmas 

magánvállalkozások általi, szándékosan vagy akaratlanul önkényes 

gyakorlását13" (SCIULLI, 1992, 40-1. o.). Ez a tematizáció közismerten 

redukcionista. Bizonyos mértékig igaz, hogy például a "locke-i liberalizmus" 

(ibid.), mint ahogy a későbbi angol-amerikai politikai hagyomány nagy 

része sem megy túl azon, hogy a polgári kormányzat esetleges önkényes 

túlkapásait tematizálja. De egyértelmű túlzás, különösen egy hosszú 

huszadik század elteltével azt állítani, hogy a század alkotmányosságának 

eljáráspolitikai technikája nem adott választ a magán- és közhatalmi 

szereplők felelőtlenségére. Fontos azonban megérteni, hogy miért hangzik 

el ez a vád. És ez azt jelenti, hogy tisztázni kell, mit ért az alatt, amit Weber 

dilemmájának nevez. 

A weberi dilemma lényege Sciulli szerint abban rejlik, amit ő a 

racionalizálás sodrásának nevez14. Ez egy olyan történelmi társadalmi 

változás, amelyben a szigorúan racionális motivációk - abban az 

értelemben, hogy kizárólag a társadalmi szereplők közvetlen technikai-

stratégiai érdekeire figyelnek - hajlamosak felülírni a különböző 

motivációkat. 

 
 
12 [A fordítás szabad]: "társadalmi autoritarianizmus"; megjegyzem, nem tudom elképzelni, hogy jó okunk lenne 

megkülönböztetni a "tekintélyelvűség" és a "tekintélyelvűség" fogalmát. 

13 "a kollektív hatalom szándékos és véletlenszerű gyakorlása a civil társadalmon belül a nagyhatalmú magáncégek 

részéről". 

14 A kötőszó fordítása kissé kényes. Weber valóban a racionalizáció felé hajló modernitás történelmi folyamatával 
foglalkozik, de a Sciulli által e folyamat jellemzésére használt sodródás kifejezésnek nagyon sajátos jelentése van. A 
sodródás egy olyan szó, amely irányt mutathat, mint egy cél felé irányuló irányítható áramlást, de ez pontosan az 
ellenkezője lenne annak, amit Sciulli hangsúlyozni akar. Ebben az értelemben fontos megjegyezni, hogy a szót 
sodródással is lehet fordítani, ami itt helyesebb. Sciulli azt akarja hangsúlyozni, hogy a társadalmi változás történelmi 
folyamata bizonyos értelemben rendszerszintű, abban az értelemben, hogy - hogy kulcsszavait idézzem - véletlenül, 
spontán és nem célzottan, racionális-technikai módon zajlik. 
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Az azonnali kifejezés kifejezetten arra a tényre utal - amit Sciulli 

hangsúlyozni akar -, hogy ez a viselkedés szigorúan racionálisnak 

tekinthető, mivel nem normák által közvetített. Az azonnali kifejezés 

kifejezetten arra a tényre utal - amit Sciulli hangsúlyozni kíván -, hogy ez 

a viselkedés szigorúan racionálisnak tekinthető, mivel nem normák által 

közvetített (SCIULLI, 1992, 45. o.). Ebben az értelemben a dilemma 

értelmezése alapvetően helyes. 

Sürgősebben azt is mondhatjuk, hogy igaza van, amikor rámutat arra, 

hogy a sodródás nemcsak a weberi értelemben vett társadalmi cselekvés 

racionalizálására, hanem - és különösen - a különböző szereplők és 

csoportok viselkedését motiváló jelentések széttöredezésére is hajlamosít. 

A weberi következtetésen túl azonban az érzékek (jelentések) 

széttöredezettsége Sciulli számára azt jelenti, hogy a társadalmi szereplők 

és csoportok fokozatosan képtelenek "felismerni és közösen megérteni" 

kölcsönös kötelezettségeiket szigorúan normatív (és nem pusztán 

stratégiai) értelemben, ami a társadalmi ellenőrzés "formális" 

mechanizmusainak egyre hangsúlyosabb alkalmazását vonja maga után15. 

Valójában ez megfelel Weber diagnózisának, miszerint a motivációk 

fokozatos racionalizálása (és az életszférák modern széttagoltsága) a 

modern bürokrácia mint a jogi típusú uralom tiszta formájának 

megjelenését és megerősödését vonja maga után (WEBER, 2004, 178. o.) - 

különös tekintettel a bürokratikus-monokratikus típusú közigazgatásra 

(bureaukratisch-monokratische Verwaltung). Erre a témára később még 

visszatérünk. 

 
15 "A szereplők egykor közös értelmezései a társadalmi eseményekről és a társadalmi gyakorlatokról funkció szerint 
differenciálódnak, majd feladat szerint tovább specializálódnak [...] A  szereplők "megélt" jelentésének 
fragmentálódása miatt a legrutinszerűbb megállapodásaik egyre inkább az instrumentális vagy stratégiai "siker" 
független számításaik körül forognak [...]. A szereplők "megélt" jelentéseinek széttöredezettsége miatt a társadalmi 
ellenőrzés minden informális mechanizmusa kevésbé hatékony a társadalmi rend fenntartásában. Következésképpen 
a szervezetek és intézmények egyre inkább a formális társadalmi ellenőrzésre támaszkodnak". (SCIULLI, 1992, 42. 
o.): "A társadalmi események és gyakorlatok megértése, amelyet a szereplők egyszer már megosztottak, 
funkcionálisan differenciálódik, majd fokozatosan feladatspecializálódik. [...] Tekintettel a szereplők "megélt" 
jelentésének széttöredezettségére, a legrutinszerűbb megállapodásaik egyre inkább az instrumentális vagy stratégiai 
"siker" független számításai körül forognak [...]. A szereplők "megélt" jelentéseinek széttöredezettsége miatt a 
társadalmi ellenőrzés minden informális mechanizmusa kevésbé hatékony a társadalmi rend fenntartásában. 



Következésképpen a szervezetek és intézmények egyre inkább a formális társadalmi kontrolltól függenek". 
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Az érvelés megfogalmazásának sajátosságai ellenére továbbra is 

érvényes az a megállapítás, hogy Sciulli olvasata a weberi dilemmáról 

alapvetően helyes. Nem világos azonban, hogy Weber diagnózisa miért 

jelenik meg olyan dilemmaként, amely elméletileg újraértékelést és kritikai 

választ követel. Sciulli szövege alapján helytálló lenne azt mondani, hogy 

Weber modernitásdiagnózisának dilemmás jellege a történelmi átalakulás 

(sodródás) tragikus olvasatán nyugszik, amelyet így vagy úgy, de magának 

Webernek tulajdonítanak. Ismertebb kifejezéssel: ez a modernitás 

vaskalitkájának híres vitája. 

Zárójelben hadd tegyünk egy megjegyzést. Annak ellenére, hogy 

Sciulli a weberi típusok mesteri ismeretét munkája során egyértelműen 

bizonyítja, a weberi dilemma rekonstruálásának módja kissé kapkodó; 

előadásának nagy részében arra szorítkozik, hogy a témával kapcsolatos 

szakirodalomra mutat rá, amihez Weber uralomszociológiájának (a 

Wirtschaft und Geselschaft című könyvében található) meglehetősen 

átfogó passzusaira való hivatkozások társulnak. Ha kissé hagyományosabb 

módon közelítette volna meg a vitát, akkor a weberi vallásszociológiával16 

kezdte volna. Meglátjuk, miért. 

Nem csoda, hogy a modernitás elvadult ketrecként való tragikus 

értelmezése az Egyesült Államokban különös hírnévre tett szert. Az sem 

meglepő, hogy Sciulli Weberben egyfajta negatív liberalizmust lát, amely 

Locke liberális optimizmusát a modernitás pátoszává alakítja át (SCIULLI, 

1992, 43. o.). A "vaskalitka" erőteljes szókapcsolat jelent meg, mint a 

leghatalmasabb 

 
 
 
16 Időben meg kell jegyeznem, hogy a mágia és a vallás weberi fogalmait veszi elő, és csak közvetve, a Parsons által 

megfogalmazott - Parsons által vázolt - megkülönböztetés újraolvasása révén, az extramundánus (transzcendentális 

és metafizikai) és a nem racionális cselekvések intramundánus céljai között, mindezt csak azért, hogy a "voluntarista 

cselekvés" fogalmát megmentse Parsons esszéiből (SCIULLI, 1992, különösen 139 ff. o.). Erről bővebben alább. 
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A Protestant A e s t h e t i c s  and the Spirit of Capitalism e l s ő  a n g o l  

n y e l v ű  k i a d á s á b a n  örökítették meg. Még a könyv egy nagyon 

fontos részében is megjelenik, amelyben Weber a protestáns aszkézisben 

magát a kapitalizmus szellemét azonosítja, méghozzá egy olyan 

passzusban, amely már Parsons fordítása előtt is elég feltűnő volt (ami 

most következik): 

 
A puritán hivatásban akart dolgozni; mi erre vagyunk kényszerítve. Amikor 

ugyanis az aszkézis a kolostori cellákból a mindennapi életbe került, és uralni 

kezdte a világi erkölcsiséget, kivette a részét a modern gazdasági rend óriási 

kozmoszának felépítésében. Ez a rend ma már ellenállhatatlan erővel kötődik 

a gépi termelés modern gazdasági feltételeihez, amelyek ma már minden olyan 

egyén életét meghatározzák, aki ebbe a mechanizmusba beleszületik, nem csak 

a gazdasági szerzésben közvetlenül érintettekét. Talán ez fogja őket 

meghatározni, amíg az utolsó tonna megkövesedett szenet el nem égetik. 

Baxter szerint a külső javakról való gondoskodás csak a "szent vállán 

nyugodhat, mint egy könnyű köpeny, amelyet bármelyik pillanatban 

félredobhat". De a sors úgy rendelte, hogy a köpenyből vasketrec legyen17. 

(WEBER, 2001, 123. o.) 

 

Ebben a szövegben elég sok mindent figyelembe kell vennünk. Először 

is, maga a stahlhartes Gehäuse kifejezés, amelyet Parsons meglehetősen 

briliánsan vaskalitkának fordított. A stahlhartes Gehäuse kötőszó bizonyos 

költői hangzással töltődik fel, különösen a dünner Mantel (amit Parsons 

könnyű köpenyként fordított) ellentéteként. Vagyis az 

intellektuális/spirituális aggodalom a feltételekkel kapcsolatban. 

 
 
17: "A puritán hivatásban akart dolgozni [Beruf a Weber által használt kifejezés]; mi erre vagyunk kényszerítve. 
Amikor ugyanis az aszkézis kikerült a kolostori cellákból, bekerült a mindennapi életbe, és uralni kezdte a világi 
erkölcsöt, akkor kivette a részét a modern gazdasági rend óriási kozmoszának felépítésében. Ez a rend most a 
mechanikus termelés modern gazdasági feltételeire korlátozódik, amely most már ellenállhatatlanul meghatározza 
minden, ebbe a mechanizmusba született egyén életét, és nem csak azokét, akik közvetlenül érintettek a gazdasági 
szerzésben. Talán addig fogja meghatározni, amíg az utolsó tonna fosszilis szenet el nem égetik. Baxter szerint a külső 
javakkal való törődés csak úgy nehezedhet a szent vállára, mint egy könnyű házasság, amelyet bármelyik pillanatban 
félre lehet dobni". De a sors úgy rendelte, hogy a kabátból vasdoboz legyen". 
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élet anyagait, amelyeknek a puritán Baxter szerint úgy kellene a "szent" (a 

hívők) vállára (lelkiismeretére) nehezedniük, mint egy könnyű vagy 

törékeny (dünner) kabátnak (Mantel), amelyet bármikor le lehet venni és 

félre lehet tenni, most, egy ellenállhatatlan sors erejével (definíció szerint: 

egy véletlen vagy nem propozicionális esemény) ellenállhatatlanul, egy 

acélkemény (stahlhartes) csomagolássá vagy másként egy dobozkává 

(Gehäuse) válik, amely kétségtelenül azzal végződik, hogy az egyént ebbe a 

hideg "mechanizmusba" zárja be. Így Weber acélkemény doboza tragikus 

ellentétben áll Baxter vékony bundájával. A helyhatározó azonban még egy 

második költői értelmet is rejt, ha elfogadjuk, hogy a Gehäuse fordítható 

lakásnak, és ez azt jelenti: hely, ahol valaki él; ebben az értelemben a szó 

közelebb állna a Haus (ház) gyökszóhoz. Így a modern állapot kétszeresen 

tragikus költői é r t e l e m b e n  egyfelől úgy jelenik meg, mint egy nehéz 

helyzet, amelyből menekülni kell (mint egy acélkemény dobozból), 

másfelől pedig úgy, mint egy nehéz helyen való élet feltétele - kemény (és 

hideg!), mint az acél. 

A kollokáció kimondottan költői értelmén túl, amely kétségtelenül 

alátámasztja Sciulli tragikus olvasatát a racionalizáció sodródásáról, 

néhány más kérdésre is fel kell hívni a figyelmet. Az aszkézis és a világból 

való kiábrándulás közötti kapcsolat, amelyet később Weber jobban 

feltárt, 18 itt figyelemre méltóan világosan megmutatkozik. A világból való 

aszketikus kiábrándulás csupán a modern racionalizálódási folyamat 

kezdeti szakasza, amely még azután is fennmarad, hogy az aszkézis 

elvesztette átmeneti funkcióját. És az is fontos, hogy 

 
 
18 "Amikor a vallási virtuózok aktív aszketikus szektává egyesülnek, két célt teljes mértékben elérnek: a világ 
kiábrándítását és az üdvösséghez vezető út elzárását a világtól való meneküléssel. Az üdvösséghez vezető út elfordul 
a szemlélődő "világtól való meneküléstől" és az aktív aszketikus "e világban végzett munka" felé fordul". (WEBER, 
1946): "Amikor az erényes vallásosok egy aktív aszketikus szektában egyesülnek, két célt érnek el: a világ 

kiábrándítását és az üdvösséghez vezető út elzárását a világból való meneküléssel. Az üdvösséghez vezető utat elveti 
a szemlélődő "világtól való menekülés", és az aszkéta aktív "világban végzett munkája" felé fordul".  
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Megjegyzendő, hogy éppen a világban való cselekvés aszketikus álláspontja 

(szemben a világtól való misztikus meneküléssel) az, ami vallás és világ 

összeütközését okozza, és amely a "lét szféráinak "19 elkerülhetetlen 

széttöredezettségével együtt beiktatja ugyanannak a feszültségét, ami 

kisebb-nagyobb mértékben megfelel az érzékek széttöredezettségének, 

amelyet Sciulli a sodródásnak tulajdonít. 

Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy Sciulli a weberi 

diagnózist dilemmának veszi. Szinte lehetetlen ellenállni annak a 

benyomásnak, hogy Weber a racionalizáció történelmi folyamatát, és az 

ebből következő formalizálódást és bürokratizálódást látszólag szomorú, 

sőt sivár változásnak veszi. De még ha a diagnózisnak ez a tragikus 

értelmezése igaz is, semmi sem utal arra, hogy a Weber által látott tragédia 

nem más, mint a vallás megváltó okától elszakadt élet szürkesége, vagy 

talán az egyéni vágyak kielégítésének frusztráló nehézsége egy egyre 

bonyolultabb világban. Sciulli ezzel szemben azt feltételezi, hogy Weber az 

élet fokozódó bürokratizálódását a tekintélyelvűség rendszerszintű 

többletének tekinti, nem pedig egyszerűen a tekintélyelvűségnek. Sciulli 

ezzel figyelmen kívül hagyja, hogy Weber nem osztotta sem kritikai 

aggályait, sem fogalmi leltárát. 

 
A társadalmi alkotmányosság kritikai javaslata a weberi dilemma tükrében 
 

Miután kritikusan elhelyezte - és nem minden nehézség nélkül - 

elméleti problémáját a bürokratikus tekintélyelvűségnek a racionalizmus 

történelmi előretörésének függvényében történő, fel nem tételezett 

előretörésében, Sciulli egy olyan fogalmi séma megalkotásának szenteli 

magát, amely alapján diagnózisokat lehet felállítani és megoldásokat lehet 

próbálni. Ez a 

 
 
 
19 Weber egy ponton különbséget tesz a gazdasági, politikai, esztétikai, erotikus és intellektuális szférák között (WEBER, 

1946). 
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erőfeszítés amely lehet meg kell tenni a koncepcionális alap

 a társadalmi alkotmányossága. 

Sciulli ismét felhasznál bizonyos megkülönböztetéseket annak 

érdekében, hogy kritikai diagnózisokat állítson fel, amelyek képesek 

megoldásokat szülni arra, amit a szociális alkotmányosság problémájaként 

értelmez; emlékeztetve: a már említett, a racionalizáció sodródásából és a 

racionális bürokratizálódás irányába mutató tendenciából eredő 

(különösen a magán-) autoritás nem-propozicionális kiegészítésének 

problémájára. Természetesen szerinte minden vitatható megoldás a 

tisztán racionális, azaz racionális érdekszámításon alapuló cselekvések 

korlátozására irányuló normatív stratégiák intézményesítésén keresztül 

vezet, ami a verseny (és ebből következően a rendezetlenség) felé tendálna. 

Ebben az értelemben az első megkülönböztetés, amit ő javasol, a 

következő: 1) a kimutatható társadalmi ellenőrzés esetei, és 2) olyan esetek, 

ahol a társadalmi integráció megvalósítása kimutathatóan lehetővé válik 

(SCIULLI, 1992, 54. o.) - a fentebb már vizsgált fogalmak szerint. Ennek a 

szétválasztásnak a kritikus célja magától értetődő. 

A második megkülönböztetés, amelyet Sciulli felajánl, a már javasolt 

megkülönböztetés 1) a kormányok és magánszervezetek hatalom célzott 

gyakorlására vonatkozó belső korlátozási stratégiák, és 2) a hatalom nem 

célzott (véletlen) gyakorlására vonatkozó külső korlátozási stratégiák 

között (SCIULLI, 1992, 55. o.). Ennek oka, hogy ezek a stratégiák a Sciulli 

által azonosított sodródáshoz képest belső vagy külső stratégiák lennének. 

Csak külső megoldások képesek megfékezni a modernitás racionalizáló és 

bürokratizáló tendenciáját, amely a Sciulli által elképzelt, véletlenszerű 

társadalmi tekintélyelvűséget eredményezi. 
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Később azonban Sciulli szükségét érzi, hogy ezt a megkülönböztetést 

egy olyan fogalommal módosítsa, amelyet nagyobb analitikus 

pontosságúnak képzel: a voluntarista cselekvés fogalmával (SCIULLI, 1992, 

131. o.). Világos,  h o g y  a  belső/külső kettősség,  valamint a m á s i k  

k o r r e l á t u m ,  a  p r o p o z i c i o n á l i s / n e m - p r o p o z i c i o n á l i s , 

számára a társadalmi cselekvés (itt Parsons és Weber hagyományát követi) 

determináltan racionális vagy determináltan nem racionális motivációk 

vagy szempontok közötti ellentétet jelenti; ez azért fontos, mert a 

racionalizáció sodródása, a maga társadalmilag autoriter tendenciájával, 

csak "kívülről", azaz "kívülről" korlátozható: olyan nem racionális normák 

intézményesítésével, amelyek korlátozzák a hatalom birtokosainak nem 

propozicionális cselekvőképességét20 (bármi is legyen az). A belső 

korlátozásra tett minden kísérlet potenciálisan a racionális számítás 

tényezőjévé vagy eszközévé válik, amely feltételezi, de nem akadályozza 

meg a - különösen a magánszereplők által elkövetett - ügynöki 

túlkapásokat. 

D e  a  t á r s a d a l m i  c s e l e k v é s  n e m  m i n d e n  n e m  

r a c i o n á l i s  a s p e k t u s a  m ű k ö d i k  e g y ü t t  a  sodródás külső 

korlátozásának hatékony eszközeivel. És éppen ezért, Parsons néhány 

korábbi írásával folytatott kiterjedt párbeszédben Sciulli arra törekszik, 

hogy megmentse és újrafogalmazza a voluntarista cselekvés fogalmát. Az 

érvelés viszonylag egyszerű (SCIULLI, 1992, különösen a 135. és a következő 

oldalakon). Ha a társadalmi cselekvés motiváló körülményeit a 

c s e r é l h e t ő  é s  s z á m s z e r ű s í t h e t ő  f i z i k a i  e g y s é g e k r e  

r e d u k á l h a t ó  c é l o k  eléréséhez instrumentális értékkel bíró fizikai 

eszközök kiválasztásaként mutatjuk be,  akkor a társadalmi cselekvés 

formálisan racionális motivációs szempontjaival van dolgunk (SCIULLI,  

1992, 135. o.).  A  nem racionális szempontokat az előbbiektől kifejezetten a 

szimbolikus és normatív eszközök alkalmazása különbözteti meg (ezért 

 
 
20 A hatalom birtokosa szó szerint úgy fordítható, hogy aki hatalmat birtokol. És bár a kifejezés portugálul olvasva 



nem hangzik furcsán, tény, hogy ugyanolyan keveset jelent, mint a Sciulli által hozott angol kifejezés. Néhány 

megjegyzés előre, már a következő fejezetben nézd meg a szociológiai típusról szóló fejtegetést: Sir. 
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nem racionális) cselekvés. De az utóbbiakat is megkülönböztetik egymástól. 

Ez a második megkülönböztetés pedig a szimbolikus vagy normatív 

eszközök alkalmazását motiváló kívánt célok szerint történik. Ha a 

szimbolikus-normatív eszközök alkalmazásával elérni kívánt célok világon 

kívüli (transzcendens) tárgyak megerősítésére vagy megvalósítására 

irányulnak, vagyis ha az eszközök teljesen közömbösek a szereplők világi 

sürgősségei és problémái iránt, akkor a társadalmi cselekvés szigorúan nem 

racionális aspektusaival van dolgunk.  H a  a z o n b a n  a z  ezen eszközök 

alkalmazásával e l é r n i  k í v á n t  c é l o k  o l y a n  világon belüli minőségek 

meghatározásában vagy fenntartásában állnak, amelyek alapján a 

heterogén szereplők cselekedni és működni kívánnak, akkor a társadalmi 

cselekvés voluntarista (reziduálisan nem racionális) aspektusaival van 

dolgunk. Az önkéntes társadalmi cselekvés, ilyen értelemben, Sciulli 

társadalmi alkotmányossági elméletének központi fogalma, bár későn 

mutatta be. 

Végül, a harmadik megkülönböztetés21 , amely Sciulli társadalmi 

konstitucionalizmusa szempontjából releváns, a következő lenne: 1) a 

hatalom önkényes gyakorlására vonatkozó szubsztantív (azaz közvetlenül 

korlátozó) normatív korlátozások, és 2) az eljárási közvetítés által vezérelt 

normatív korlátozások (SCIULLI, 1992, 56. o.). Valójában azt lehet 

mondani, hogy ez a jellemzés annyiban érdekli Sciullit, amennyiben úgy 

tűnik, megérti, hogy a hatalom önkényes gyakorlására vonatkozó érdemi 

korlátozások soha nem képesek véglegesen korlátozni a sodródás 

racionalizáló és bürokratizáló tendenciáját, még akkor sem, ha külső 

érdemi korlátozásokról van szó22. Ez azért van, mert 

 
21 Sciulli kezdetben egy negyedik megkülönböztetést hoz be, amelyet nem tart annyira fontosnak - mert nem is az. 
Ezért hagyjuk itt ki. 

22 "A modern sodródás körülményei között azok, akik komolyan törekednének a vallás vagy a természetjog anyagi 
normáinak integritásának fenntartására" - ezek a Sciulli által felhozott példák a külső anyagi korlátozás stratégiáira 
utalnak - "végső soron pontosan azokra a társadalmi ellenőrzési mechanizmusokra kell támaszkodniuk, amelyek a 
legnagyobb mértékben képesek a tekintélyelvű túlkapásokba torkollni. Ráadásul ezzel egyidejűleg a külső anyagi 

korlátozás intézményei, amelyek integritását igyekeznek fenntartani, elveszítik normatív minőségüket. Stratégiai 
korlátozásokká válnak, amelyeket egyre inkább a társadalmi ellenőrzés formális mechanizmusai kényszerítenek ki". 
(SCIULLI, 1992, 78-9. o.): "A modern sodródó körülmények között azoknak, akik komolyan törekednek a vallás vagy 



a természetjog anyagi normáinak integritását fenntartani" [...] "végső soron a következőkre kell támaszkodniuk 
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Ezek a korlátozások nem biztosítják tartósan a heterogén szereplők 

viselkedésének hűségét a közös társadalmi kötelességek általánosan 

elismert és megértett elvárásaihoz. Ebben az értelemben a "szocialista", a 

"voluntarista", a "liberális" és a "liberális" nem csak a "szocialista", hanem 

a "voluntarista", a "liberális" és a "liberális" is alapul vehető. Sciulli ugyanis 

megjegyzi, hogy csak a voluntarista cselekvés, mint a külső stratégia egyik 

alfaja, kínál lehetőséget a közös elvárások integratív korlátozásának 

normatív-procedurális (és nem pusztán szubsztantív) eszközeire, míg a 

szigorúan nem racionális cselekvések normatív eszközei mindig 

szubsztantívak maradnak (SCIULLI, 1992, 141. o.). Egy megjegyzés: nehéz 

meghatározni, hogy Sciulli mennyire - ha nem is teljesen - hagyja 

figyelmen kívül az eljárási jogorvoslatok anyagi jogi megalapozottságáról 

szóló vitát; a Fullerrel és Habermasszal folytatott kiterjedt vitája arra utal, 

hogy a kifejtés egy pontján bizonyára elgondolkodott ezen. 

A második és a harmadik megkülönböztetést különálló stratégiai 

játszmákká kombinálva Sciulli a politikai hatalom önkényes gyakorlására 

vonatkozó négyféle korlátozást fogalmaz meg (SCIULLI, 1992, 56. o.): 1) a 

"kollektív hatalom" (sic) céltudatos gyakorlására vonatkozó belső anyagi 

jogi korlátok; 2) a kollektív hatalom céltudatos gyakorlására vonatkozó 

belső eljárási korlátok; 3) a kollektív hatalom nem feltételes gyakorlására 

vonatkozó külső anyagi jogi korlátok; és 4) a kollektív hatalom nem 

feltételes gyakorlására vonatkozó külső eljárási korlátok. Elméletileg nem 

lehet nehéz megérteni ezeket a tételeket, ha valaki ismeri a fent említett 

megkülönböztetéseket, de az olvasó azt fogja tapasztalni, hogy Sciulli 

példái nem túl kielégítőek. 

 
 
 

Pontosan ezek a társadalmi ellenőrzési mechanizmusok hordozzák magukban a legnagyobb lehetőséget arra, hogy 

tekintélyelvű túlkapásokba torkolljanak. Ráadásul, ahogy ez történik, a külső anyagi kényszer intézményei, amelyek 

integritásának megőrzésére törekednének, egyúttal elveszítik normatív minőségüket. Stratégiai korlátokká válnak, 

amelyeket egyre inkább a társadalmi ellenőrzés formális mechanizmusai szabnak meg. 
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Két kérdés megérdemel egy rövid megjegyzést. Először is érdekes 

megjegyezni, hogy Sciulli úgy véli, hogy a belső eljárási korlátok jelenléte 

vagy hiánya (2) határozza meg az integráció és a társadalmi kontroll közötti 

különbséget, míg a külső eljárási korlátok jelenléte vagy hiánya (4) 

határozza meg a társadalmi autoritarianizmus és a nem-autoritarianizmus 

közötti különbséget (ibid.). Ezt az elhelyezést azonban figyelmen kívül kell 

hagyni, hiszen nyilvánvalóan a fent leírt negyedik típusú korlátozásoknak 

- amelyek lehetősége a társadalmi alkotmányosság elméletének 

vizsgálatának tárgya - képesnek kell lennie arra, hogy lehetővé tegye az 

integratív és nem autoritárius társadalmi változásokat. Sciulli csak azért 

kockáztatja ezt az érvet, mert ebből meg lehetne különböztetni a régi 

kormányzati alkotmányosság tárgyát (2) az új társadalmi alkotmányosság 

tárgyától (4). A könyv későbbi részében nagyon világosan láthatóvá válik, 

hogy a külső eljárási stratégiák fontos összetevői annak a kontroll-

integrációs spektrumnak, amellyel Sciulli ideiglenesen tipizálja a 

körülmények sokféleségét, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

"nemzetállamokat" többé-kevésbé kontrollálónak - kevésbé vagy inkább 

integrálónak - minősítsük (SCIULLI, 1992, 177. o.). Másodszor, soha nem 

teljesen világos, hogy Sciulli miért javasolja, hogy a külső szubsztantív 

normatív korlátok motiválják a társadalmi cselekvést, míg a külső 

procedurális normatív korlátok irányítják azt. Ha szigorúan weberi 

értelemben vett tárgyalási területen lennénk, akkor ez a megkülönböztetés 

bizonyos mértékig kompromittáló lenne23. 

Az eddig elmondottak azt mutatják, hogy a töredezettség problémája, 

ahogyan Sciulliban megjelenik (azaz mint a racionalitások töredezettsége), 

központi szerepet játszik az alkotmányosság elméletében. 

 
 
 
23 "Llamamos 'motivo' a la conexión de sentido [Sinnzusammenhang] que para el actor o el observador aparece 

como el 'fundamento' con sentido de una conduct". (WEBER, 2004, 10. o.) 



228 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
társadalmi. Ahogyan fontos volt, elméletével mint a társadalom 

"diagnózisával" foglalkozunk, bár fontos néhány szót ejtenünk a felírt 

"gyógyszerről" is: az úgynevezett kollégiumi formációkról24. 

A Sciulli könyvében kétszer is szereplő definíció szerint a kollégiumi 

formációk "olyan szakmai és deliberatív testületek, amelyekben heterogén 

szereplők és versengő csoportok megőrizze a küszöbérték a 

közös társadalmi kötelességek értelmezhetőségét" (SCIULLI, 1992, 80. és 

164-5. o.); ami nagyjából azt jelenti, hogy politikai intézményekként 

képesek integratív módon korlátozni az önkény túlkapásait, bárhol is 

telepítik őket. És úgy tűnik, hogy ezt teszik, "mivel a társadalmi életben 

vagy a természeti eseményekben [jelenlévő] minőségi jelenségek leírására 

és magyarázatára (vagy létrehozására és megőrzésére) törekszenek" (uo.); 

vagyis szándékosan kezelik (integrálják, nem pedig ellenőrzik) a 

társadalmilag kontingens elvárásokat, és így lehetővé teszik a társadalmilag 

jelentős tulajdonságok és események "közös felismerését és megértését" a 

fokozatosan heterogénebb társadalmi csoportok vagy szereplők számára. 

Ebben az értelemben Sciulli gyorsan tisztázza, hogy az ő javaslata 

nem tekinthető demokratikusnak (SCIULLI, 1992, 160. o.), vagy legalábbis 

lehetőséget nyit egy nem liberális vagy nem nyugati demokratikus 

gyakorlat számára (SCIULLI, 1992, 177. o.). Egy másik művében azt 

igyekezett tisztázni, hogy a társadalmi alkotmányosság elmélete valójában 

azt szolgálta, hogy 

 
 
24 "A heterogén szereplők és a versengő csoportok csak a civil társadalmon belüli kollegiális formációk létrehozásával 
és fenntartásával intézményesítik a sodródásra vonatkozó, jellegzetesen eljárási és külső (azaz voluntarista) 
korlátokat. A szereplők viselkedése a kollegiális formációkon belül és azok körül sajátos. A bármely más szervezeti 
formán belüli és körüli viselkedésüktől eltérően ez hűséget mutat a közös társadalmi feladatok értelmezhetőségének 
küszöbéhez. (SCIULLI, 1992, 152. o.): "A heterogén szereplők és a versengő csoportok csak akkor intézményesítik a 
sodródásra vonatkozó, jellegzetesen procedurális és külső (azaz voluntarista) korlátozásokat, amikor a civil 
társadalomban kollegiális formációkat hoznak létre és tartanak fenn. Jellemző a szereplők viselkedése a kollégiumi 
formációkban és azok körül.  Más szervezeti formákban és azok körül tanúsított viselkedésükkel ellentétben ez 
hűséget mutat a közös társadalmi feladatok értelmezhetőségi küszöbéhez. 
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hogy végső soron megkülönböztessük "a demokratikus társadalmak 

intézményi felépítését a formális demokráciák és az erőltetett társadalmi 

rendek intézményeitől" (SCIULLI, 2001, 6. o.). Ennyiben ragaszkodik 

ahhoz, hogy elmélete nagyon hasznos lehet az olyan országok számára, 

mint Brazília - kedvenc példája -, mivel nem várható el, hogy a nyugati 

demokráciákra jellemző politikai intézményeket és gazdasági gyakorlatokat 

bevezethesse (SCIULLI, 1992, 38. o.). Valójában szerinte Brazíliában nem 

találni semmilyen bizonyítékot a (piaci) liberalizáció vagy a (politikai) 

demokratizálódás irányába történő lehetséges elmozdulásra (SCIULLI, 

1992, 195. o.). Sciulli azonban jó hírekkel szolgál: 

 
A társadalmi alkotmányosság elmélete éppen azért lehet segítségére a Latin-

Amerika legnagyobb gazdasági és politikai rendszerét tanulmányozó 

társadalomtudósoknak, mert nem a nyugati demokratizálódás vagy 

liberalizáció elmélete. (SCIULLI, 1992, 195-6. o.). 

 

Nem azért idézem ezt a részt, mert "neheztelő brazil" vagy bármi 

ilyesmi vagyok - távol álljon tőlem, hogy ilyen jellegű aggályaim legyenek. 

Mindezt csak azért mondom, hogy bemutassam (vagy csak sugalljam), 

hogy a Sciulli által felállított diagnózis és a gyógymód a súlyos nyelvezet 

ellenére is a szinte komikus naivitás és redukcionizmus pillanatait 

eredményezheti. 

 
A fenti megfontolásokat a weberi uralomszociológia fényében olvasva 
 

Weber szociológiája - történeti jellegű műveivel ellentétben - 

meglehetősen labirintusszerű és kevésbé szisztematikus, mint azt a 

Wirtschaft und Geselschaft összefoglalója sugallja. Nem igazán nagy 

probléma, hogy Sciulli az uralom weberi szociológiájára való általános 

utalásokkal közelítette meg a sodródást; elvégre, 
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Mint már utaltunk rá, a weberi dilemma olvasata széles körben 

értelmezhető adekvátnak. Mégis fel kell vetni néhány kérdést. 

Először is meg kell vizsgálnunk a különbséget a megfelelően nem 

racionális társadalmi cselekvés (szigorú értelemben vett) világon kívüli 

céljai és a voluntarista társadalmi cselekvés (maradék értelemben vett nem 

racionális) világon belüli céljai között, ami, mint láttuk, alapvető fontosságú 

Sciulli társadalmi alkotmányossága szempontjából. Sciulli Parsons-

olvasatát követve ez a különbség a vallás és a mágia mint a szimbolikusan 

közvetített társadalmi cselekvés formái között található. A Sciulli (és 

feltehetően Parsons) által hangsúlyozott különbség nem a szimbolikus 

eszközök alkalmazásában rejlik, hanem - mint láttuk - az eszközök 

alkalmazásával elérni kívánt célokban. Az eszközöknek ez az azonossága, 

amelyet a célok közötti különbség kísér - említi Sciulli -, a vallás és a mágia 

közötti különbségből lett elvont, ahogyan arra Parsons rámutatott. A vallási 

cselekvés transzcendentális céljaival (pl. a lélek megváltása) ellentétben a 

mágia céljai kifejezetten világon belüliek, azaz a mágia úgy jelenik meg, 

mint a világ aktív átalakítására szolgáló szimbolikus eszközök alkalmazása 

(bármilyen hatástalanok is legyenek azok). Sciulli elmulasztja megemlíteni, 

hogy a mágia mint társadalmi gyakorlat eszközeinek és céljainak ezt a 

kapcsolatát azonban először maga Weber tételezte fel, amit csak később 

követett Parsons. A kritikus kérdés azonban az, hogy Weber nem volt 

érdekelt abban, hogy a szimbolikus eszközök alkalmazásának potenciálisan 

emancipációs jellegét hangsúlyozza a Sciulli által értelmezett 

tekintélyelvűség visszaszorítása érdekében. 

Valójában az hívta fel Weber figyelmét a mágia gyakorlatára,  h o g y  

a z  a s z o c i o l ó g u s  s z á m á r a  a  világban való cselekvés tipikusan 

aszketikus típusaként j e l e n i k  m e g  (WEBER, 1946, 327. o.). Más szóval: 

az érdekelte, hogy a világra való varázslatos hatással úgy, hogy 
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Ahhoz, hogy értelmes eredményeket érjen el,  a mágikus aszkéta kortársai 

s z e m é b e n  rendkívüli nemesi vagy isteni jellegre tett szert - Weber saját 

nyelvén: karizmára. Igaz, hogy szigorúan véve a misztikus viselkedése a 

karizma megszerzését is magában foglalta, bár kisebb mértékben. Weber 

számára a misztikus cselekedetek világon kívüli jellege azt jelentette, hogy 

a misztikus karizmája nem redukálta annak valószínűségét, hogy 

cselekedeteit mások cselekedeteinek tartalma - ami a weberi értelemben 

vett uralom lényege - magába foglalja. "A tiszta "misztikus" karizmája 

végül is csak önmagát szolgálja. A valódi mágus karizmája másokat 

szolgál25" (WEBER, 1946, 290. o.). És mindenekelőtt az uralom 

karizmatikus típusa az, ami a nagyon is liberális Max Weber diszkrét 

politikai programját érintette. 

Ezzel végül eljutottunk az uralom szociológiájának megfontolásaihoz. 

Az uralom, a megfelelő weberi értelemben vett uralom nem olyan 

társadalmi jelenség, amelyet meg lehet előzni, bár - legfeljebb - egy 

bizonyos fajta intézményi rendszerrel lehet enyhíteni. Valójában, mint már 

említettük, ez akkor következik be ténylegesen, amikor valaki, aki 

engedelmeskedik, a saját cselekvését motiváló maximának tekinti egy 

másik személy cselekvésének "tartalmát", aki számára uraként jelenik 

meg26, akár a 

 
A tiszta "misztikus" karizmája végül is csak önmagát szolgálja. A valódi mágus karizmája másokat szolgál. 

26 Ez lenne a Herr szó szó szerinti fordítása, amelyből a Herrschaft szó származik - Herr (úriember) + -schaft, utótag, 
amely valami olyasmit jelöl, mint "kapcsolat", mint a Freundschaft (jelentése [kapcsolat] barátság; Freund jelentése 
barát) vagy Wissenschaft (jelentése tudomány; valaminek a tudásával - Wissen - kapcsolatban; pl. Natuwissenschaft: 
a természet tudománya). Ebben az értelemben fontos megjegyezni, hogy Webern a kortárs politikai formákat nem a 
"feudális úr" vagy a római "dominus" archetípusainak veti alá, hanem olyan elméleti fordítást végez, amely szerint 
mind az úr-szolga, mind a dominus-sszolga viszonyokat a korábbi vagy későbbi -  köztük olyanokéval is, amelyek 
még mindig egészen kortársak - analógként lehet leírni.  Az OHerr,  mint pusztán ideális típus, absztrakt értelemben 
tehát konkrét történelmi jelenségekre vezethető vissza, mint például a német Füher (az uralkodó, aki az angol-
amerikai vezető típusnak megfelelő karizmatikus-jogi Herr) vagy a tisztán bürokratikus értelemben vett tekintély 
sokféle típusa (Behörde, a Weber által használt értelemben, amely az amerikai főnök példájában egyértelmű 
megfelelőre talál).  Talán ez az a kategória, amelyre Sciulli a hatalom birtokosának általános kifejezéssel utal - vagyis 
az, aki a hatalmat birtokolja. Weber mindenesetre nem önmagában a Herr figurájával foglalkozik, hanem az uraság 
(Herrheit) objektív állapotával, amely viszont a Herrschaft viszonyából ered, amit szokásosan uralomnak fordítanak, 
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Ez a rendkívüli személyes tulajdonságok (karizma), a hagyomány anyagi 

imperatívuszának vagy a kompetencia formális imperatívuszának (jogi 

uralom) függvénye; bár meg kell jegyezni, hogy a fenomenális valóságban 

ez a fenti okok bármelyikének együttállásával történik, affektív és 

stratégiai kontingens körülményekkel kiegészítve és az egyes személyek 

sajátos élettapasztalatához viszonyítva, ami már nem a szociológiai 

kutatás tárgya. Ezt a jelenséget Weber valójában "engedelmességnek" 

nevezi (WEBER, 2004, 172. o., eredetiben: Gehorsam). A dominancia mint 

olyan egyszerűen az ilyen típusú viselkedés i n s t r u k c i ó k  v a g y  

p a r a n c s o k  á l t a l  m e g h a t á r o z o t t  fenomenális lehetőségét 

(Chance) jelenti (WEBER, 2004, az általunk megnézett kiadásban 

spanyolul: mandatos; az eredetiben Behfelen). Ez a lehetőség, amivel 

Weber foglalkozik, nincs megerősítve - vagy legalábbis 

nem feltétlenül - statisztikai értelemben; egyszerűen lehetőségként 

értelmezik. A parancsoknak való engedelmesség lehetőségére való 

következtetés mindig a társadalomtudós saját megértéséből (Verstehen) 

származó feltevés, ami természetesen nem jelenti azt, hogy emiatt kevésbé 

objektív vagy hamisítható lenne. Ebben az értelemben a leíró típusú 

uralom legitimitása szigorúan szociológiai értelemben annak lehetőségét 

(és nem alapját) jelenti, hogy egy parancs engedelmességre talál (WEBER, 

2004, 171. o.). Weber szerint tehát a legitim uralomnak három tiszta 

típusával van dolgunk. Vagyis három pusztán ideális sémát mutat be, hogy 

olyan körülményeket tipizáljon,  a m e l y e k  alapján arra 

k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ,  h o g y  a parancsok esetleg engedelmességre 

találnak. Ezek a típusok eléggé 

 
 
 

irányítás, hatalom vagy, szó szerint, elkobzás (több mint egyszerűen csak elkobzás). Meg kell jegyeznünk, hogy 

Parsons, láthatóan e kategorizációk bizonyos elavult konnotációit elkerülendő, úgy döntött, hogy a Herrschaft 

kifejezést a sokkal elfogulatlanabb - talán a cinizmusig menő - imperatív koordináció kifejezéssel fordítja (WEBER, 

1964). 
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ismertek - a karizmatikus, a hagyományos és a racionális (jogi) uralom -, 

és bizonyára számtalan ember már kimerítően megvitatta őket, ezért 

ezeket itt nem részletezzük. Fontos megjegyezni, hogy itt ismét találkozunk 

a Sciulli által tematizált sodródással. 

Weber szerint a modern társadalomban megfigyelhető, hogy a 

különböző társadalmi szereplők27 egyéni viselkedésének motivációi egyre 

inkább saját közvetlen személyes érdekeik28 összekapcsolódásából 

fakadnak. személyes érdekek28 ,  kombinálva a személyes érdekeik és 

más szereplők érdekei elkerülhetetlen összeütközésének racionális 

közvetítési mechanizmusainak intézményesítése. Ahogy a modern 

társadalom egyre összetettebbé és belsőleg differenciáltabbá válik, a 

kölcsönös viselkedés lehetőségei megsokszorozódnak, és az élet 

legkülönbözőbb területein a viselkedés közvetítésének intézményi 

specializálódását követelik meg. Ez mindenekelőtt az elvárások és a 

társadalmi ellenőrzés formális közvetítésének törvényes technológiáinak 

megsokszorozódását jelenti. az emberi emberi viselkedés, amely if

 jelenségszerűen, a legtisztább formában, heterarchikus hálózatként 

nyilvánulnak meg. társulások (Verband) professzionalizált (Verband), 

amely lehet autokefál vagy heterokefál, ugyanakkor autonóm vagy 

heteronóm29. Amilyen mértékben e társulások működése elveszíti 

affektív-charizmatikus vagy történelmi-hagyományos alapjait, legitimitása 

egyre inkább a következőkhöz kötődik 

 
27 Szándékosan kerüljük itt a társadalmi cselekvés elemi fogalmának weberi tárgyalását, de itt minden bizonnyal 

feltételezzük, és talán e logikai séma megértésének bizonyos nehézségei e körülmény figyelmen kívül hagyásából 

fakadnak. 

28 Olyan érdekek, amelyek a célok tekintetében racionálisak (zweckrationalen) vagy az értékek tekintetében 

racionálisak (wertrationalen), de nem pusztán affektívak, hagyományosak vagy más módon irracionálisak. 

29 Az autonómia azt jelenti, hogy az egyesület önállósult, míg a heteronóm egyesületek létezése úgymond hetero-
intézményesülés eredménye. Az autokefália az a körülmény, hogy az egyesület határozza meg adminisztratív 
személyzetének (különösen tisztségviselőinek) összetételét; a heterokefália azt jelenti, hogy legalább a vezető 
tisztségviselőket külső intézmények határozzák meg. A típusok fontosak, de nem alapvetőek e bemutatás 
szempontjából; további magyarázatokat a Gazdaság és társadalom elején találhatunk (WEBER, 2004, különösen a 
40. és a következő oldalakon). 
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Ily módon az uralom valós lehetősége egyre inkább a különböző, 

intézményesen tagolt közigazgatási egységek funkcionális 

egymásrautaltságából fakad. Így az uralom valós lehetősége egyre inkább a 

különböző, intézményesen tagolt közigazgatási egységek funkcionális 

egymásrautaltságából adódik. Ezt a történelmi tendenciát a következő 

óvatos képlettel foglalnánk össze: az agora és a szószék átadja helyét a 

modern irodának. Weber tehát arra a következtetésre jut, hogy a jogi-

racionális uralom modern formája a legtökéletesebb megnyilvánulását a 

modern bürokráciában találja meg. 

Sciulli kritikai-elméleti aggályai éppen ezen a ponton találkoznak 

Weberével. Az agora és a szószék ideiglenes típusai, amelyeket az imént 

használtunk, valamint a szekrény alakja ezt a találkozást illusztrálják. Az 

agorán a jelentések szabad áramlásának helyét találnánk, ahol a 

politikailag érdekelt polgár kategorizálhat; arisztotelészi értelemben: 

megjelölhet dolgokat (ousíes, substantiae), és olyan kritériumok szerint 

prediktálhatja őket, amelyek a társai közös értelmezésében támogatásra 

(elismerésre) találhatnak (vagy nem találhatnak). Weber esetében egy 

rendkívüli személyes minőség nyilvános demonstrációjával állnánk 

szemben, ami természetesen karizmát feltételez; Sciulli esetében egy 

olyan helyzettel állnánk szemben, amelyben szereplők heterogén 

csoportja békésen verseng "a társadalmi életben vagy természeti 

eseményekben [jelenlévő] minőségi jelenségek leírásáért és 

magyarázatáért (vagy létrehozásáért és megőrzéséért)" (SCIULLI, 1992, 

80. és 164-5. o.), biztosítva ezzel a közös társadalmi feladatok 

értelmezhetőségi küszöbének integritását. 

Valami kicsit más történik a szószék előtti hallgatóság helyzetében. 

Ilyen körülmények között egy karizmatikus-hagyományos tekintélyt 

találnánk, aki heterogén szereplők előtt prédikál, most a passzivitás, a 

leírások és magyarázatok (dolgok és predikciók), vagy másként, 
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Sciulli szavaival élve: "tulajdonságok létrehozása és megőrzése" a 

társadalmilag függő viselkedési elvárások és a megosztott kötelességek 

kezelése érdekében. Ebben az értelemben, még ha a közönség nem is vesz 

részt aktívan, és még ha titokban nem is ért egyet az elhangzottakkal, akkor 

is elmondható, hogy "a közös társadalmi kötelességek egy csoportját 

heterogén csoportok és társadalmi szereplők képesek közösen felismerni 

és megérteni [...]" (SCIULLI, 1992, 30. o.). Ily módon a szószék a nem 

racionális (külső) korlátok integratív mechanizmusaként jelenik meg az 

önkényes túlkapások - akár szándékos, akár véletlen - korlátozására. 

Weber számára azonban a szószék csak egy újabb eszköz lenne, mint 

bármelyik másik, a karizmatikus uralom számára. 

Végül, a közigazgatási hivatal nagy újdonsága egyrészt azt jelenti 

(Weber számára), hogy a társadalmi szereplő képes mások viselkedésének 

k o o r d i n á l á s á r a , amennyiben funkcionális kompetenciái 

keretein belül marad, anélkül, hogy rendkívüli erényeket és képességeket 

(karizmát) kellene felmutatnia. Másrészt (Sciulli szerint) az újdonság azt 

jelenti, hogy az intézményi intézkedéseket anélkül lehet kidolgozni, hogy 

"közös elismerésre és megértésre [...]" lenne szükség azon heterogén 

csoportok és társadalmi szereplők részéről, akiknek ezeket az 

intézkedéseket szánják. 

Ettől a ponttól kezdve azonban Weber és Sciulli véleménye eltérni 

látszik. Sciulli, társadalmi alkotmányosságának kategóriái szerint, a 

közigazgatási hivatal történeti-intézményi általánosításában a növekvő 

társadalmi autoritás történeti megvalósulását látná, és a bürokrácia 

növekvő társadalmi autoritását is látná. Ugyanígy, ő is megértené 

a A régi kormányzati alkotmányosságot és a locke-i 

liberalizmust is szemrehányással illette, hogy koncepcionálisan képtelenek 

bármi mással is harcolni, mint a politikai túlkapások nyilvános 

túlkapásaival, és állítólag nem érzékelik a nagyfokú magán önkény 

veszélyét. Számára, mint láttuk, a lehetőség, hogy 
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az integratív társadalmi rend az intézményesülő kollegiális formációk 

gyakorlatán nyugszik - akár a köz-, akár a magánszférában -, amelyekben 

a szakosodott szakemberek érintettek a a 

kölcsönös kötelezettségekkel kapcsolatos, társadalmilag kontingens 

elvárásokat egyszerűen azáltal, hogy intézményesen léteznek és (egymás 

között) tanácskoznak arról, hogy mik a dolgok és mit jelentenek. 

Weberben egészen más a helyzet. Számára az a kérdés, hogy a 

hatóságok,  függetlenül attól, hogy karizmatikusak, hagyományosak vagy 

jogi-bürokratikusak, hatóságok. Legalábbis Sciulli ezt értette: Weber 

számára lehetetlen megkerülni (Sciulli szerint belsőleg) az uralom 

gyakorlását, hacsak nem az uralom más stratégiáin keresztül - ami a 

racionális uralom bürokratikus mechanizmusainak reprodukcióját és 

történelmi fejlődését eredményezné. És ha az elrendezések leíró 

perspektívájából az uralom úgy tűnik, mintha egyszerűen csak

 lehetséges (funkcióban  bizonyos 

megkülönböztethető  körülmények között), egy kimondottan 

gyakorlati szempontból az uralom valójában elkerülhetetlen. Uralkodás 

vagy erőszak: ez az alternatíva. Egy olyan alternatíva, amely amellett, hogy 

szomorú, minden bizonnyal múlandó is, hiszen Weber szerint még a 

karizmatikus-forradalmi uralom sem maradhat fenn anélkül, hogy 

hagyományosan vagy jogilag ne lenne rutinszerű. 

De itt van a lényeg: az uralom jogi-bürokratikus típusa egyszerűen 

csak egy kimondottan elméleti értelemben vett forma, amelyben a 

szociológus egy elkerülhetetlen gyakorlati dilemma leírását igazítja ki. 

Weber ragaszkodik ahhoz, hogy az uralom soha nem létezik tiszta 

formában, ellentmondásmentesen. Különösen azzal foglalkozik, hogy a 

karizma hogyan rutinizálódik (értelmeződik át) a hagyományos, jogi és 

racionális uralmi rendszerekben. Ennek a gyakorlatnak a (nem is annyira) 

diszkrét oka az, hogy szerinte (és ezt Sciulli is tudja), nyilvánvalóan fennáll 

a lehetősége annak, hogy 
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a karizmát rutinszerűvé tevő intézményi megállapodások, amelyek 

csökkentik vagy mérséklik annak jellemzően tekintélyelvű tendenciáját. 

Ezzel foglalkozik a karizma nem-autoritárius rutinizálódásának 

lokúciója30 alatt. És itt egy Sciulli által kissé elhomályosított szó - az 

elismerés (lásd fentebb) - jelenik meg a helyes kifejezésként, amely 

tisztázza a vitát: 

 
El principio carismático de legitimidad interpretado según su sentido 

originário de modo autoritario [autoritär], puede ser reinterpretado en forma 

antiautoritaria [antiautoritär], pues la validez de hecho de la autoridad 

carismática descansa en realidad por completo sobre el reconocimiento 

[Anerkennung], condicionado por la "corroboración", de los dominados, que 

ciertamente tiene carácter de de de deber frente a los calificados y, por lo tanto, 

legítimos. (WEBER, 2004, 214. o.) 

 

Ebben az értelemben igaz, hogy Weber a karizma rutinizálódásának 

nem-autoritárius formáinak tekinti többek között a hatalommegosztás 

vagy a kollegiális formációk formáit (WEBER, 2004, 217. o. ff.). Még ezeket 

a formákat is egyetlen közös témában tárgyalja, mégpedig a típusok 

némileg sajátos felfogása révén; sőt az is előfordul, hogy nincs alapvető 

különbség közöttük. Mind a kollégiumi formációk, mind a formális 

hatalommegosztás lényege a monokratikus uralom - egyetlen személy, egy 

uralkodó - relativizálása. A kollégiumi formációkról szóló témakörben 

számos történelmileg hihető példát fogalmaz meg és kategorizál, 

 
 
30 Még egy szemantikai megjegyzés szükséges, ezúttal a herrschaftsfremde kifejezéssel kapcsolatban. Vegyük észre, 
hogy Weber a címben nem az antiautoritär szót használja, amely nem sokkal később fog megjelenni, hanem a 
herrschaftsfremde szót. A nem-uralom értelmében használja (valami olyasmi, mint a furcsa-uralom), amit aztán 
tulajdonképpen egyenértékűvé tesz az antiautoritarizmussal. Soha nem teszi tökéletesen világossá e terminológiai 
választás okát. Kiderül, hogy Weber, mint látni fogjuk, még azt is figyelembe veszi, hogy a karizma rutinizálásának 
bizonyos módszerei az előbb tárgyalt kifejezésekben az uralom minimalizálását (minimalierung der 
herrschaftsgewalt) eredményezik - és ebben az értelemben kétségtelenül antiautoriterek. Ennek oka, hogy a Herr 
alakjának folytonosságától függetlenül, legalábbis formális értelemben, ezek a bizonyos megállapodások biztosítják, 
hogy az egyes szereplők viselkedése által megfigyelt maximák bizonyos mértékig saját társadalmilag jelentős 
viselkedésükből származnak. Egyszerűen fogalmazva: ezek az intézkedések bizonyos mértékig biztosítják, hogy az 
egyes társadalmi szereplők paradox módon saját maguknak engedelmeskedjenek. 
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és ezek a tisztán konzultatív kollegiális formációktól a szavazási 

formációkon át egészen addig a sajátos helyzetig terjednek, amikor egy 

monokratikus hatóság mellett egy másik, ugyancsak monokratikus 

hatóság is részt vesz a politikailag kötelező erejű döntések meghozatalában. 

Ez utóbbi értelemben a kettős konzulság és a plebs tribunátus római példái 

alkalmasak: a kettős konzulság két olyan magisztrátus létezését feltételezi, 

amelyek (legalábbis a köztársaság kezdetén) funkcionálisan nem 

különültek el egymástól, így az egyik természetes imperium-gyakorlása 

hajlamos volt arra, hogy a másikét minimalizálja; a plebs tribunusa még 

érdekesebb példa, mert annak ellenére, hogy a concilium plebisben 

választott monokratikus magisztrátus volt, rendelkezett egy pusztán 

intervenciós előjoggal (intercessio), amely felfüggesztette bármely más 

magisztrátus döntéseinek hatását, ami minden bizonnyal a praetoria 

potestasra és a consulae imperiumra is kiterjedt, bár valószínűleg nem a 

diktátorok aktusaira. Ezzel elérkeztünk a hatáskörök formális 

megosztásához, amely a sajátosan modern jogi technika, amely jogszabályi 

(pl. alkotmányos) megkülönböztetést tesz lehetővé a bírói hatáskörök 

funkció szerinti, azaz a jogi kompetencia speciális kritériumai szerint. 

Mindegyik szakosodott bíróságok lehet

 monokratikus magisztrátusként (elnök, miniszter, küldött stb.) 

vagy tanácskozó kollégiumi testületként (törvényhozó parlament, kutatási 

tanácsok, igazgatótanácsok stb.) jelenhetnek meg. Összefoglalva, ahol 

vannak intézményes technikák a monokratikus uralom enyhítésére, ott 

kollégiumi formációkat vagy formális hatalommegosztást találunk, ami 

nyilvánvalóan eltér Sciulli elképzelésétől - nem mintha Weber nem gondolt 

volna példáiban egy olyan típusra, amely nagyon közel áll a Sciulli által 

keresetthez31. 

 
 
 

31 "Algo completamente diferente significa el caso en que una magistratura exista una colegialidad especificada, es 

decir, en que la preparación y la propuesta de las cuestiones de su competencia se confía a expertos - en ocasiones 
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A végső kérdés azonban, amelyhez ragaszkodnunk kell, a következő: 

 
La colegialidad no es en absoluto nada específicamente "democrático". Allí 

donde las capas privilegiadas intentaron asegurarse contra la amenaza de las 

que se encontraban en uns situación de privilegio negativo trataron siempre -

y tenían que hacerlo- de impedir que surgiera un poder de mando monocrático 

que pudiera apoyarse en estas últimas; por tanto, junto a la igualdad rigurosa 

de los privilegiados [... ] siempre trataron de crear y mantener magistraturas 

colegiadas con faculdades de control y de decisión absoluta. (WEBER, 2004, 

223. o.) 

 

Nehéz megértenünk, hogy Sciulli követelése, miszerint olyan 

kollegiális formációkat kell létrehozni, amelyek képesek "létrehozni és 

fenntartani" (SCIULLI, 1992, eredetiben: create and maintain, 80. és 164-

5. o.) általánosan elismert viselkedési elvárásokat, nem egyben saját, 

privilegizált szereplőként megfogalmazott követelése is, hogy "létrehozzon 

és fenntartson" (WEBER, 2004, eredetiben: geschaffen und 

aufrechterhalten, 223. o.) olyan kollegiális magisztrátusokat, amelyek 

enyhítik a kevésbé privilegizált heterogén szereplők és csoportok politikai 

részvételének veszélyét. Ez nem pusztán elméleti vita, hanem ténylegesen 

politikai vita. És a probléma itt, amelyet Sciulli és Weber közösen jelez, a 

"heterogén" szereplők "közös" elismerése (recognition; Anerkennung), 

akiknek "engedelmeskedniük" kell majd a normatív diszpozícióknak. A 

probléma a demokrácia problémája. 

Nem mintha Weber nagy rajongója lett volna annak, amit ő 

demokrácia alatt értett. Tudta azonban, hogy "la 'democracia' en quanto 

tal, a pesar de fomentar inevitablemente y sin quererlo la 

bureaucratización, es enemiga". 

 
 
en un mismo asunto a distintos técnicos -, pero en la que la decisión queda a la votación de la totalidad de los 

miembros". (WEBER, 2004, 218. o.) 
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Weber problémája a demokratikus rendszerrel valójában nem is a 

bürokrácia véletlen hozzáadásából fakadt - ezen a ponton meg kell 

jegyeznünk: ez sokkal jobban aggasztotta Sciullit, mint magát Webert. 

Weber problémája a demokratikus rendszerrel valójában nem is a 

bürokrácia véletlen hozzáadásából eredt - amit ezen a ponton ki kell 

mondani: Sciulli sokkal jobban aggódott emiatt, mint maga Weber. Ami 

(gondolom) aggasztotta Webert, az az volt, amit ő Führer-Demokratie-nak 

(vezetői demokráciának) nevezett. Az ókor demagógjainak nagy 

ismerőjeként, aki csendben figyelte, ahogyan az új modern 

demokráciákban (először az Egyesült Államokban, majd nemrég saját 

Németországában) újra felbukkannak, helyesebb lenne azt feltételezni, 

hogy Weber valójában a forradalmi-karizmatikus bitorló (a Führer) 

újjáéledésétől tartott, aki karizmája révén lebontja a hagyományos, 

bürokratikus hatalmi struktúrákat - bár Weber, igaz, Sciullival ellentétben, 

nem lelkesedett a hagyomány (és az integritás) szerepének újbóli 

érvényesítéséért. A vezetői demokráciák azonban - ismerte el - mélyen 

demokratikusak voltak (ha nem is tartalmilag, de legalább formailag) 

abban az értelemben, hogy legalábbis bölcsőjükben a népszavazásban volt 

egy legitimációs eszközük. Mint tudjuk, nem érte meg, hogy legnagyobb 

félelmei 1933-ban valóra váljanak, amikor Németországban egy 

népszavazási eszköz hivatalosan is rendkívüli hatalmat tulajdonított egy 

karizmatikus vezetőnek. 

A Führer-Demokratie problémájának lényege Weber felfogása szerint 

az, hogy csak formailag demokratikus. Az uralom lehetőségét teljes 

egészében egy monokratikus - mondhatni szuverén - magisztrátus 

bevallottan karizmatikus hatalmába helyezi, amely elzárja a jövőbeni 

elismerés minden lehetőségét, majd pedig 
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nem lesz többé olyan jogszabály, amelyre hivatkozni lehetne. Röviden, az 

engedetlenség vagy a viszonylagos önengedelmesség (a népszavazás) 

aktusa minden jövőbeli (hetero)engedelmességet feltételez. Másrészt 

világos, hogy - legalábbis Weber számára - vannak olyan demokratikus 

követelések, amelyek lényegüket tekintve antiautoritáriusnak tekinthetők. 

Egy ilyen, a karizmák rutinizálásának antiautoriter mechanizmusai által 

befolyásolt demokrácia führerlosen Demokratie (vezető nélküli 

demokrácia) lenne, amely alapvetően ellentétes a Führer-Demokráciával. A 

vezető nélküli demokráciát "az esfuerzo por aminorar la dominación 

[MinimisierungderHerrschaft] d e u n o s h o m b r e s  s o b r e o t r o s  

jellemezné" (WEBER, 2004), 216. o. ). A f i g y e l m e s  politológusok é s  

j o g á s z o k  f i g y e l m é b e  a j á n l o m , hogy emlékszem, Kelsen később 

nagyon hasonló érveket fog használni, bár sokkal leplezetlenebbül kritikus 

hangnemben32. 

Ha igaz, hogy a kollégiumi formációk, vagy a hatalommegosztás lehet

 meg kell tenni a eljárások Ha igaz, hogy a 

kollégiumi formációkat vagy a hatalommegosztást átvehetik az 

antimonokratikus és tendenciózusan antiautoriter eljárások, akkor az is 

igaz, hogy ezek végül a führerlosen Demokratie jellegzetes intézményeivé 

válnak. Másrészt semmi sem akadályozza meg, hogy az érdemi 

korlátozások - mint például az alapvető jogok, amelyekhez Kelsen korábban 

ragaszkodott (KELSEN, 1920, 12. o.) - ne legyenek annyira fontosak - sőt, 

még fontosabbak (!) - a vezető nélküli demokrácia kialakulásához. A vezető 

nélküli demokrácia lényegénél fogva magában foglal olyan 

mechanizmusokat, amelyek minimalizálják az emberek emberek feletti 

uralmát; és ebben az értelemben nincs okunk egyetlen, általánosan 

hatékony mechanizmusról beszélni. 

 
 
 
 
32 "Mivel a szabadság és egyenlőség elve az uralom minimalizálására törekszik, a demokrácia nem lehet abszolút 



uralom, még a többség abszolút uralma sem". (KELSEN, 2000, 182. o., kiemelés hozzáadva) 
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Következtetés 
 

Befejezem ezt a számomra csupán érdekes intertextualitásnak tűnő 

expozíciót, és semmi több. Nem próbálom azt sugallni, még kissé pedáns 

módon sem, hogy valami nagyszerű vagy alapvető dolog egyedülállóan 

vagy példátlanul tisztázódott. Vagy hogy valami kiderült a jelenlegi 

társadalmi alkotmányosságról. Valójában Sciulli szövege az új értekezések 

kontextusában máris jelentéktelennek tűnik. Talán az olvasó lehetőséget 

talál arra, hogy ebben a kis eszmei vitában egy esettanulmányt, egy 

epizódot vagy egy tünetét képzelje el szélesebb erőknek, egyetemesebb 

szellemeknek, vagy pedig a paradigmák jelenlétét, amelyek minden egyes 

új szóval nyikorognak és átalakulnak. A magam részéről egyszerűen csak 

elmondtam, amit el akartam mondani, és most már rendelkezésre állok, 

hogy meghallgassam. 

Talán többet is lehetett volna mondani, de nem éreztem úgy, hogy 

túlzásba kellene vinni az írást. A szöveg alanya végül is olyan, mint egy 

vendég egy üzleti megbeszélésen. Csak azt kell mondania, amit kértek tőle, 

és nem szabad túlságosan igénybe vennie anekdotáival és apró 

megjegyzéseivel azok figyelmét, akiknek más ügyeik vannak. 
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Bevezetés 
 

Az alkotmányosság szemantikája történelmileg összefügg a hatalom 

megszervezésének ("ellenőrzésének") és az alapvető jogok garantálásának 

problematikájával a nemzeti államban. A globalizáció által kiváltott 

társadalmi változásokkal, nevezetesen a nemzeti és nemzetközi szereplők, 

a köz- és a magánszféra szereplőinek a jogi és politikai folyamatokban való 

részvételével szemben azonban felmerül az alkotmányos kérdések 

újragondolásának szükségessége. Ebben az összefüggésben az 

alkotmányosság szociológiája, amelybe Teubner társadalmi 

alkotmányosságra vonatkozó javaslata illeszkedik, a hagyományos politikai 

és jogi elméletekkel szemben erős alternatívaként jelenik meg, mivel - más 

módszertani különbségek mellett - alapjai inkább a társadalomban, mint 

magában az államban vannak. 

Ebben a folytonosságban a cikket vezérlő probléma az 

alkotmányosság digitális környezetben való gondolkodásának lehetősége, 

pontosabban az internet alkotmánya. Ily módon a globalizáció 

felerősödésének problémájához, a dinamikához és az új 

 
1 Ez a cikk a "Digitális alkotmányosság a globális társadalmi rendszerben" (CNPq - 1000639003) kutatási projekt 

részleges eredménye. 

2 Az École des Hautes études en Sciences Sociales (Ehess) doktora, posztdoktori tanulmányokat folytatott az 

olaszországi Università degli Studi di Lecce jogszociológiából. Az Universidade do Vale do Rio dos Sinos (mester- és 

doktori képzés) és az Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai (URI) jogi posztgraduális programjának 

(PPGD) professzora. A Nemzeti Tudományos és Technológiai Fejlesztési Tanács (CNPq) kutatási ösztöndíjasa - 1D 

szint. E-mail: leonel@unisinos.br 

3 A Vale do Rio dos Sinos Egyetem közjogi mesterszakos hallgatója, PROEX/CAPES ösztöndíjas, a Jogelméleti 

Kutatócsoport (CNPq) tagja, Prof. Dr. Leonel Severo Rocha felügyelete alatt. E-mail: ari.moura06@gmail.com 
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a számítógéppel közvetített kommunikáció szervezési formái. Ebben az 

értelemben az ICANN (Internet Corporation f o r A s s i g n e d  Names and 

Numbers) és a domainnév-hálózat globális irányítása a központi példa. Az 

alkalmazott módszertan Leonel Severo Rocha pragmatikus 

rendszerszemlélete, amelyhez a bibliográfiai és dokumentumkutatás 

technikája társul. Niklas Luhmann, Gunther Teubner és Thomas Vesting 

rendszerelméletének különböző megállapításaiban igyekszik eligazodni. 

A kiinduló téma tehát az alkotmányról szóló luhmanni gondolat 

megértését célozza. Ezen a ponton a centrum/periféria megkülönböztetés, 

a strukturális kapcsolódások fogalma, valamint a jogi és politikai 

rendszerek alapító paradoxonjai központi kérdések. Ezután Teubner a 

globalizációban az alkotmányra vonatkozó megállapításait fejti ki. A 

kidolgozott elméleti eszközt ezután az ICANN alkotmányozásának és a 

domainnév-hálózat irányításának megfigyelésére alkalmazzuk, amely a 

digitális alkotmányosság központi esete. Itt különös figyelmet kap az 

ICANN joghatósága és az alapvető jogokról szóló vita. Végül e központi 

példa megfigyelését kiterjesztjük az internet alkotmányozásának 

lehetőségére. Teubner javaslatát ezután újraértékeljük és kiegészítjük a 

laza kapcsolódások luhmanni fogalmával, utalva a médiára és Thomas 

Vesting legújabb tanulságaira a hálózati kultúráról. 

 
1 Niklas Luhmann: jog, politika, alkotmány és állam 
 

A modern alkotmányosság kialakulása egy új történelmi és társadalmi 

képzeletvilág konstitúciójának kontextusába van beírva, amelyben a 

bizonyosság nagy referenciajelzői feloldódnak, és egy olyan 
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a demokratikus társadalom új formája. 4 A liberális állam a társadalmi 

szerveződés ezen új formájának garantálását az alapvető jogok írott 

alkotmányban történő kodifikálásával valósította meg, amely elismerte a 

nemzet szuverenitását - lásd Sieyès alkotmányozó hatalmát és/vagy 

Rousseau általános akaratát. 5 Ebben az értelemben látható, hogy ez a 

hagyományos, nemzetállamhoz kötődő alkotmányos szemantika a jog 

analitikus mátrixán (pozitivizmus) alapuló jogtechnikai-jogi megfigyelés 

folytonosságával továbbra is fennmarad. 6 

Az alkotmányosság szociológiája, hogy szakítson ezzel a "módszertani 

nacionalizmussal "7 , arra törekszik, hogy az alkotmányos jelenséget új 

módon vizsgálja egy olyan globalizált valóságban,  amelyben állami és 

magán, állami és nem állami szereplők vesznek részt a politikai és jogi 

folyamatokban világszerte. 8 Ebben az értelemben találjuk Febbrajo,9 

Thornhill,10 Teubner11 és Neves12 javaslatait, amelyekben közös, hogy - 

legalábbis kezdetben - Niklas Luhmann társadalmi rendszerelméletéből 

indulnak ki. 13 Az állam szükségessége (vagy szükségtelensége) az 

alkotmányról való gondolkodáshoz tehát az egyik központi kérdés, amelyet 

 
 
4 LEFORT, Claude. Gondolkodó politika: esszék d e m o k r á c i á r ó l , forradalomról és szabadságról. Riode Janeiro: 

Paz e  T e r r a , 1991. 

5 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A polgári alkotóelem. 3.szerk. Rio de Janeiro: Lumen, 2001; ROUSSEAU, Jean 

Jacques. Do contrato social. 3. kiadás, São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

6 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Alkotmányszociológia: alkotmányosság a 

normativizmus és a rendszerelmélet között. Revista Brasileira de Teoria Constitucional, v. 4, n.1, jan./jul. 2018. p. 

38-56. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/3eXxjBE. Hozzáférés ideje: 2021. feb. 7. 

7 BECK, Ulrich. A kozmopolita állapot: miért bukik meg a módszertani nacionalizmus. Theory, Culture & Society, 

v. 24, n. 7-8, dec. 2007. p. 286-290. 

8 ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Szociális alkotmányosság: alkotmány a 

globalizációban. Curitiba: Appris, 2018. 

9 FEBBRAJO, Alberto. Az alkotmányosság szociológiája: alkotmány- és rendszerelmélet. Curitiba: Juruá, 2016. 

10 THORNHILL, Chris. A transznacionális alkotmányok szociológiája: a posztnacionális jogi struktúra társadalmi 

alapjai. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 2. évf. 

11 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 
2016. 

12 NEVES, Marcelo. Transzkonstitucionalizmus. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

13 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Mexikóváros: Herder, 2006. 
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amelyekkel a globális szférában, és különösen a kibertérben az 

alkotmányosságról való gondolkodás során szembe kell nézni. 

Luhmann "poszt-ontológiai" elméletében14 a politikai és jogi 

rendszerek végső alapja nem a társadalmi szerződésben (Hobbes, Locke, 

Rousseau), a transzcendentális szubjektumban (Kant), a történelemben 

megvalósuló szellemben (Hegel) vagy a szabad akaratban (pozitivizmus) 

van. 15 Az ő operatív konstruktivizmusa olyan módszer, amely a 

megkülönböztetést (formát) és a paradoxont minden megfigyelés "elejére" 

helyezi, amint az alább világossá válik. 16 A jog és a politika a kommunikáció 

(al)rendszerei (világa), amelyek sajátos jelentésüket (identitásukat) úgy 

építik fel, hogy megkülönböztetik magukat környezetüktől (társadalom), 

hogy a társadalomban saját funkciójukat - a z  elvárások jogi biztosítását, 

illetve a kollektívan kötelező érvényű döntést - betöltsék. 17 

Ezek így operatívan zártak, mivel a jogi és politikai kommunikáció 

rekurzív hálózata csak saját műveleteikhez kapcsolódik. És kognitívan is 

nyitott, hogy maga a rendszer/környezet direktív megkülönböztetése is 

lehetséges legyen, amelynek a környezeti (társadalmi) irritációt 

(kommunikációt) kell érzékelnie. Hangsúlyozzuk, hogy a rendszerek 

"egysége" csak mint önmegfigyelés (2. rendű megfigyelés)18 jelenik meg, 

amely felismeri, hogy minden művelete a saját kódjára (Törvény/Nem 

Törvény; Hatalom/Nem Hatalom) vonatkozik. 19 

 

14 CLAM, Jean. A társadalomelmélet alapkérdései: kontingencia, paradoxon, csak-hatás. São Leopoldo: UNISINOS, 

2006. 

15 VESTING, Thomas. A jogelmélet: bevezetés. São Paulo: Saraiva, 2015. 

16 ROCHA, Leonel Severo. Luhmanni megfigyelés. In: BRAGATO, Fernanda Frizzo; STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, 

Leonel Severo (org. ). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da UNISINOS [e-book]. n. 15. São Leopoldo: Karywa; UNISINOS, 2019. p. 200-232. Elérhető a következő 

címen: https://bit.ly/3o8kAP9. Hozzáférés: 2021. január 1. 

17 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Mexikóváros: Herder, 2006. 

18 FOERSTER, Heinz von. A kibernetika kibernetikája. In: KRIPPENDORFF, Klaus. Kommunikáció és ellenőrzés a 

társadalomban. New York: Gordon and Breach, 1979. 5-8. o. Elérhető a következő címen: 

https://cepa.info/fulltexts/1707.pdf. Hozzáférés: 2021. január 1. 

19 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
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Ebben a folytonosságban Luhmann azt állítja, hogy Kelsennel 

ellentétben a jog egysége nem operatív előfeltevés. Csak egy megfigyelés 

vagy leírás tárgya, vagyis a jognak nincs szüksége arra, hogy 

hierarchikusan szerveződjön, hogy azonosítani tudja magát. Ezzel 

ellentétes módon a jogi kommunikáció rekurzív hálózatának heterarchikus 

szerveződését írja le. A jogrendszer (vagy a jogi megismerés) csúcsán álló 

alkotmány (vagy episztemológiailag az alapvető szabály) helyébe Luhmann 

szerint a rendszer műveleteinek a saját kódjára való hivatkozása lép, 

amelynek önmagára való alkalmazása alapvető paradoxont hoz létre. 

Ebben a logikában az alkotmány a jogrendszer perifériáján helyezkedik el 

a politikával való strukturális összekapcsolódásban, míg a középpontban 

lévő szervezet a bíróság. Így a jogszabályok (és az alkotmány) és a 

bíróságok jogi döntései közötti kapcsolat körkörös (kölcsönös kényszer), 

nem pedig hierarchikus. 

A jog autopoietikus rendszer, amely saját elemei (jogi közlések) révén 

reprodukálja reprodukálhatósági feltételeit. Kifejtik, hogy Luhmann 

Maturana és Varela21 autopoiesis elméletének alkalmazásával próbálja 

felszínre hozni a rendszerek hálózati szerveződését, amelyek működései 

olyan struktúrákat használnak, amelyek mindig módosulnak. Ily módon 

kiemeli a művelet és a struktúra közötti körkörös kapcsolatot, a művelet 

között, amely feltételezi a struktúrát, és amely minden egyes új használattal 

módosítja azt. Az egyetlen dolog, ami a rendszerben marad, az a

 változás,  azaz vagyis, a szervezet autopoietikus 

szervezet. A rendszer/környezet megkülönböztetésének operacionalizálása 

a rendszert a következőképpen teszi 

 
 
20 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016 

21 MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. De máquinas y seres vivos: autopoiesis: la organización de lo vivo. 

6. kiadás, Buenos Aires: Lumen, 2003. 

22 ROCHA, Leonel Severo. Direito e autopoiese. In: STRECK, Lenio Luís; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, 

Wilson (orgs. ). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do programa de pós-graduação em direito 

da UNISINOS. n.13. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2017. p. 123-136. 
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függnek a környezettől, de a működési zárlat következtében nincs 

kommunikáció (vagy legalábbis információátvitel) közöttük. 

A strukturális összekapcsolódás fogalma, amely megmagyarázza, 

hogy mi az alkotmány és mi a funkciója, az a struktúra, amely egy rendszer 

és egy adott környezet közötti irritációt sűríti és irányítja, hogy 

megkönnyítse a köztük lévő teljesítmények azonosítását.23 Az alkotmány 

ebben a perspektívában egy modern evolúciós vívmány, amely 

összekapcsolja a jog és a politika rendszereit, miközben megerősíti a köztük 

lévő funkcionális differenciálódás folyamatát. Nem tervezett, hanem a 

jelentés (rendszereken belüli) konstruálásának új módját jelenti ebben a 

viszonyban. 24 Egy olyan szemantikát, amely már néhány évszázaddal az 

államban való strukturálódása előtt, a XVIII. század liberális forradalmaitól 

kezdve épült, és amely az idők folyamán megszilárdul. 25 Így Luhmann 

tanítja, hogy 

 
A jog és a politika strukturális összekapcsolódását az Alkotmány szabályozza. 

Egyrészt az Alkotmány (ha egyáltalán működik!) a politikai rendszert a joghoz 

köti, aminek következtében a joggal ellentétes cselekedetek politikai kudarcot 

vonnak maguk után; másrészt pedig - az Alkotmány lehetővé teszi, hogy a 

jogrendszert politikai indíttatású jogalkotás révén újításokkal töltsék meg - ami 

v i s z o n t  sikerként vagy kudarcként a politikának tulajdonítható.  Így a jog 

átalakulása pozitív joggá (Positivierung des 

 
 
 
 
23 A klasszikus szociológia f o g a l m i  i n t e g r á c i ó / d i f f e r e n c i á l ó d á s  p á r o s á t  a z  autopoiesis/strukturális 

összekapcsolódás f o r m a  váltja fel. LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Ciudad de México: Herder, 

2006. Vagy másképpen fogalmazva: "[...] a nyitottság csak a zártság alapján lehetséges". LUHMANN, Niklas. A 

társadalom joga. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 102. o. 

24 LUHMANN, Niklas. Verfassung als evolutionäre Errungenschaft. Rechtshistorisches Jornal, [S.l], v. 9, 1990, 176-

220. o. Elérhető a következő címen: https://bit. ly/2T2aBQ9. Hozzáférés: 2021. február 1. 

25 ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Alkotmányok Niklas Luhmannnál: szociológiai-

rendszertani feltevések az alkotmányosság megfigyelésére. In: ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro 

Carvalho. Az alkotmány aktualitása: az alkotmányosság Luhmann, Febbrajo, Teubner és Vesting alkotmányossága. 

Porto Alegre: Fi, 2020. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/35juPXZ. Hozzáférés: 2020. január 1. 
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Rechts) és a politika demokratizálódása szorosan összefügg.26 (a mi 

fordításunk). (kiemelés hozzáadva). 

 

Az alkotmány lehetővé teszi, hogy a jog és a politika közösen kezelje 

az önmegalapozás paradoxonjait azáltal, hogy az egyiket a másikra 

externalizálja. Vagyis az önmagát legitimáló demokratikus politika és a 

saját maga által létrehozott és érvényesített pozitív jog önreferenciális 

problémáit az alkotmányos struktúra kölcsönösen támogatja. Vagy, más 

szóval, a jog/nem-jog és a hatalom/nem-hatalom kódok (nem)függőségét 

az alkotmányos/alkotmányos kód szabályozza. Ebből látható, hogy az 

alkotmány ("önmagában") nem oldja meg a paradoxonok problémáját, 

hanem inkább segíti a belső feloldást maguk az érintett rendszerek által. 

Csupán bemutatja a megkülönböztetés további megkülönböztetés (à

 Jog/Politika; Rendszer/Környezet), hogy kibontakoztassa a 

paradoxont, használhatóvá tegye, és ne engedje meg a "rövidzárlatot". 

Paradox érvelés (redundánsnak lenni), ami jellemző erre az elméletre: 

 
Semmi sem rendszerellenesebb a paradoxonoknál. Ezek csak 

ellentmondáshoz, következetlenséghez, káoszhoz, bénultsághoz és 

borzalomhoz vezetnek [...] [a] rendszerelmélet az önreferenciából eredő 

paradoxonokban nem végpontot, hanem a fejlődés kiindulópontját látja [...]. 

27 (fordításunk). 

 
 
 
 
26 "El acoplamiento entre derecho y política se regula por la Constitución. Por one lado, la Constitución (¡si es que 
funciona!) vincula al sistema político con el derecho, con la consecuencia de que acciones contrarias a la ley comportan 

el fracaso político; y -por otro- la Constitución hace posible que el sistema jurídico se llene de innovaciones mediante 

una legislación políticamente inducida -lo cual a su vez se atribuye como éxito o fracaso a la política. De este modo, la 

transformación del derecho en derecho positivo (Positivierung des Rechts) y la democratización de la política están 

estrechamente relacionados". LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Mexikóváros: Herder, 2006. 620. o. 

27 "Semmi sem rendszerellenesebb a paradoxonoknál. Ezek csak ellentmondásba, következetlenségbe, káoszba, 

bénultságba és borzalomba vezetnek [...] [a] rendszerelmélet az önreferenciából eredő paradoxonokban nem 

végpontot, hanem a további fejlődés kiindulópontját látja". PEREZ, Oren; TEUBNER, Gunther (szerk.). Paradoxonok 

és ellentmondások a jogban. Oxford: Hart, 2005. 52-53. o. 
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Valójában az alkotmány nagy hozzájárulása - az alapvető jogok 

intézményén kívül, amelyek később a befogadás/kizárás formájából 

egyértelművé váltak - mindig is az volt, hogy meghatározta az állami 

döntéshozatal formális eljárásait. Az alkotmány a szükséges döntési 

szabadság előfeltételeként korlátozza az államigazgatás és a bíróságok 

döntési lehetőségeit (premisszáit) ("kölcsönös alkotmányos önkontroll").28 

Ez azért van így, mert a szervezetek másfajta társadalmi rendszer. 

Rendelkeznek azzal a képességgel, hogy döntsenek és döntésüket 

kommunikálják a környezet felé. 29 Így a jog és a politika 

önmegalapoz(menta)tásának paradoxona a döntés alapvető 

meghatározhatatlanságában nyilvánul meg ezekben a rendszerekben, és 

ezért a külsőség fikciója ellenére is folyamatosan belsőleg felhígul és 

újjáépül. King és Thornhill elmagyarázza, hogy a 

 
[...] a legitimitás mindig önkényes változó, amely a rendszer mint rend 

pillanatnyi és esetleges önstabilizációjától függ, és [...] a legalitás, távolról sem 

a legitimitás mércéje, csupán e változó univerzalizált és közvetítő eszköze [...]. 

30 (fordításunk). 

 

A "alkotmányos "értékek "legitimálni" a döntések Ez 

igaz a jogrendszer (bíróság) döntéseire is, beleértve a (jogi) szabályokat 

á l t a l á b a n . 31 A pozitív jog a  maga erejénél fogva statútum. A jog értelme 

azonban nem magyarázható ok-okozati összefüggés révén. 

 
28 CORSI, Giancarlo. Az alkotmányok paradoxonairól. In: FEBBRAJO, Alberto; CORSI, Giancarlo (szerk. ). Az 

alkotmányok szociológiája: egy paradox perspektíva. London; New York: Routledge, 2016. 11-29. o. 

29 LUHMANN, Niklas. Organización y decisión. Mexikóváros: Universidad Iberoamericana; Herder, 2010. 

30 "[...] a legitimitás mindig egy önkényes változó, amely a rendszer rendként való pillanatnyi, esetleges 

önstabilizációjától függ, és [...]  a legalitás, t á v o l r ó l  s e m  a legitimitás mérőszáma,  csupán e változó 
univerzalizált médiuma és közvetítője [...]". KING, Michael; THORNHILL, Chris. Niklas Luhmann politika- és 
jogelmélete. New York: Palgrave Macmillan, 2003. 181. o. 

31 CORSI, Giancarlo. Az alkotmányok paradoxonairól. In: FEBBRAJO, Alberto; CORSI, Giancarlo (szerk. ). Az 

alkotmányok szociológiája: egy paradox perspektíva. London; New York: Routledge, 2016. 11-29. o. 
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- például a törvényhozó hatalommal vagy az alkotmánnyal. Luhmann 

szerint a jog pozitivitása azt jelenti, hogy "[...] a jog nemcsak [...] a 

döntések révén lép hatályba [...], hanem a döntések révén (mivel ekkor 

kontingens és módosítható) érvényben is van". 32 Ebben az értelemben azt 

tanítják, hogy: 

 
A modern, differenciált társadalomban már nem gondolhatunk a szükséges 

vagy lehetetlen igazság kritériumaira, csak a lehetségesre. A modern 

társadalom formájának tehát szembe kell néznie azzal a komplexitással, 

amelyet az egyre különbözőbb döntések lehetősége teremt [...] A modern jog 

[...] a határozatlan társadalomban való fennmaradáshoz olyan jog lesz [...], 

amelyet döntések építenek. 33 

 

A "[...] jog akkor érvényes, ha az értékszimbólum érvényesnek van 

jelölve - egyébként nem érvényes". 34 A jogi normában nincs implicit 

érvényesség, hanem a rendszer minden egyes működésénél (döntésénél) 

újra meg kell erősíteni, hogy érvényes, ahogyan az államhatalom (az 

állami döntések) legitimitását is. Az érvényesség és a hatalom tehát 

szimbólumok (kommunikációs eszközök). szimbolikusan általánosítva)

 amelyek a politikai és jogi rendszerek egységét megőrzik és 

reprodukálják működésük sokféleségében, összekötve azokat. Jogi 

(politikai) kommunikáció (műveletek) jogi jellegűek (politikai)

 mert érvényesek (együttesen kötelező) és érvényes 

(együttesen kötelező), mert jogi (politikai). Így az érvényesség "[...] a 

rendszer dinamikus stabilitásának szimbóluma [...] a holnapi érvényesség 

a szimbolikus funkció fenntartása mellett egy másik érvényesség, mert ma 

valami el fog dőlni". 35 A bíróságokkal kapcsolatos kérdés 

 
 
 
32 LUHMANN, Niklas. A jog szociológiája II. v. 2. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985. 10. o. 

33 ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico II. In: ROCHA, Leonel 
Severo; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Bevezetés a jog autopoietikus rendszerelméletébe. 2. szerk. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 13. o. 

34 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 42. o. 



35 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 142. 

o. 
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az, hogy a jogrendszer paradoxonját a döntéshozatali paradoxonba 

fordítják át, ahogyan azt már említettük. Luhmann ezt a következőképpen 

mutatja be: 

 
A bíróságoknak ott kell dönteniük, ahol nem tudnak dönteni; vagy 

mindenesetre a racionalitás elfogadható normáin kívül döntenek. És ha nem 

tudnak, akkor törekedniük kell arra, hogy képesek legyenek rá. Ha a jogot nem 

lehet megtalálni, akkor ki kell találni. 36 

 

Ez a tény közvetlen következménye az igazságszolgáltatás 

megtagadásának tilalmának és annak a (korlátozott) szabadságnak, amely 

ahhoz szükséges, hogy pontosan arról döntsünk, amiről nem lehet 

dönteni. "És a kényszer, a szabadság és a korlátozás hármasa az, ami a 

jogot létrehozza". 37 Ami ebben az értelemben hagyományosan döntési 

alapot jelent, az a jog alapjának problémája, hiszen a jog éppen a döntések 

által konstituálódik. Az okok a luhmanni perspektívában "[... ] a z  

i d ő b e l i  ö s s z e k a p c s o l ó d á s r a  s z o l g á l n a k , mivel a rendszer 

emlékezetét, a múltbeli viselkedés és a jövőre irányuló elvárások közötti 

kapcsolatok hálózatát hozzák létre". 38 Az érveléselméletben azonban 

éppen azt kell kiemelni, hogy amit "[... ] az érvek nem érhetnek el [... ]: a 

jog érvényességi szimbólumának megváltoztatását". 39 Luhmann tehát 

megállapítja: 

 
[...] sem az értelmezés, sem az érvelés önmagában nem változtatja meg a jogot. 

Ezek nem olyan rendelkezési formák, amelyek a jog érvényességének 

szimbólumát ellenőrizhetik, hanem olyan közlések, amelyek tisztázzák azokat 

a feltételeket, amelyek mellett egy ilyen rendelkezés megtörténhet [...] Csak 

előkészíti a felelősséget, de nem vállalja azt. Mindazonáltal az érvek műveletek 

 
 
36 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 423. o. 

37 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 406. o. 

38 ROCHA, Leonel Severo; de AZEVEDO, Guilherme. Megjegyzések az autopoietikus jogi döntéshozatal 

szerveződésének elméletéhez. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), 

v. 4, n. 2, jul./dez. 2012. p. 205. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/31r3Jx9. Hozzáférés: 2020. november 1. 



39 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. p. 451. 
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a rendszernek, mivel arra szolgálnak, hogy korlátozzák a végső soron 

meghozandó döntések körét [... ] amit létrehoz, az szabályokként és elvekként 

desztillálható, és ebből következik, hogy maga a jogi dogmatika visszamenőleg 

"jogforrásként" kezelhető. 40 

 

Megerősítést nyer, hogy a bíróságok általi jogértelmezés és jogalkotás 

már nem a szabály és a szabály alkalmazása közötti vertikális viszonyként 

értelmezhető, mivel a horizontális perspektívában a kettő közötti körkörös 

kapcsolat áll fenn. A jogi hermeneutika, tanítja Vesting,41 a bíró törvény 

előtti autonómiáját hangsúlyozza, egy olyan értelemben, amely közel áll 

ahhoz, amit Kelsen állított, politikai felelősségét hangoztatva. Azonban sem 

a módszertani elméletek, sem a közös történelmi előértelem fogalma nem 

képes stabilizálni a szabály és az egyéni megismerés közötti összefüggést. 

Ezért Luhmann "posztmodern módszertani" elmélete a jogi döntés 

szervezésére összpontosít: 

 
Az értelmezéselméletnek tehát ahelyett, hogy a politikai rendszer 

helyettesítésére keresne hermeneutikai megoldásokat, el kell fogadnia a jogi 

pozitivizmus összeomlása által hagyott űrt: a döntés sötét pillanatát, a meg 

nem határozhatóság pillanatát. 42 

 

A szervezetekben az eredmény és a következmények bizonytalanságát 

a folyamaton belül (bírósági, jogalkotási és demokratikus) minden egyes 

részdöntéssel feldolgozzák, így a komplexitás meghatározhatóvá válik 

(csökken). 43 Ez a jog és a politika paradoxona a modernitásban, egy olyan 

kontextusban, amelyben a társadalom "[...] képes kontrollálni a 

meghatározatlanságokat, ugyanakkor nem szűnik meg termelni őket. 

 
 
40 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. p. 488-489. 

41 VESTING, Thomas. A jogelmélet: bevezetés. São Paulo: Saraiva, 2015. 243-244. o. 42 V E S T I N G , 

Thomas. A jogelmélet: bevezetés. São Paulo: Saraiva, 2015. 245. o. 

43 LUHMANN, Niklas. Eljárás általi legitimáció. Brasília: Brasíliai Egyetem, 1980. 



Leonel Severo Rocha; Ariel Augusto Lira de Moura | 255 

 
őket". 44 Ebben a perspektívában a hierarchia helyébe az idő fogalma is lép, 

mivel minden egyes döntés markáns időbeli (jelenbeli) különbséget 

generál. 45 

Egy olyan törvény érvényességének kérdését, amely rekurzív módon 

működik "[...] meghatározva a szomszédságokat hálózatok formájában", 

ahogy Luhmann állítja,46 Gunther Teubner fogja újrafogalmazni. Azt 

állítják, hogy a globalizációs jog a társadalmi polikontextualitással szemben 

a kettős (funkcionális és kulturális) széttöredezettség folyamatát szenvedi 

el. 47 A jogi kódex kezelésének különböző módjai, amelyeket a különböző 

társadalmi környezetekhez viszonyított eltérő programozási módok 

kondicionálnak, olyan széttagoltságot generálnak, amelyet belső nemzeti 

szinten már a "jogi pluralizmus" elmélete is leírt. 48 Az állami jog 

széttöredezettsége mellett az államon kívüli jog is széttöredezik. 49 A globális 

panorámában az érvényesség szimbólumát és a hontalan jog paradoxonát 

más döntéshozó központok fogják kezelni, amelyeknek nagyszerű példája 

a nemzetközi választottbíróságok. 

Egyrészt Luhmann a jogot és a politikát globális kommunikációs 

rendszerként fogja fel. Másrészt a politikai (területi) szegmentáció és a 

 
 
44 ROCHA, Leonel Severo. Teoria dos sistemas sociais autopoiéticos: perspectivas de uma matriz jurídica 

contemporânea. In: ROCHA, Leonel Severo (org.). Az önmegfigyelés paradoxonai: a kortárs jogelmélet útjai. 2 ed. 

Ijuí: Editora Unijuí, 2013. p. 336. 

45 ROCHA, Leonel Severo. Teoria dos sistemas sociais autopoiéticos: perspectivas de uma matriz jurídica 

contemporânea. In: ROCHA, Leonel Severo (org.). Az önmegfigyelés paradoxonai: a kortárs jogelmélet útjai. 2 ed. 

Ijuí: Editora Unijuí, 2013. 337. o. 

46 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. p. 192. 

47 TEUBNER, Gunther. Jog, rendszer és polikontexturalitás. Unimep: Piracicaba, 2005. 

48 TEUBNER, Gunther. Jog, rendszer és polikontexturalitás. Unimep: Piracicaba, 2005. 19-54. o. A 
nyomornegyedekről és a törvényességről a "Pasargada"-ban: SANTOS, Boaventura de Souza. Az elnyomottak joga. 
São Paulo: Cortez, 2015. Ennek a Teubner által újrafogalmazott krónikának a brazíliai "láva-jato-műveletről" szóló 
olvasmányhoz való alkalmazását lásd: COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Egy előre 

megjósolt halál krónikája Gunther Teubner és az attraktorok szerepe a szabályozási jog artikulációjában a 
globalizációban. In: BARRETO, Vicente de Paulo; ZAGHLOUT, Sara Alacoque Guerra; DIAS, Paulo Thiago Fernandes 
(Org.). Feeling the Law: jogi kutatás és kultúra a filmművészettel és az irodalommal való kölcsönhatásban. Porto 
Alegre: Fi, 2020. 21-36. o. 

49 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 46. 
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A jogi-politikai funkciók központosítása az államban és annak 

szervezeteiben (bíróságok és bürokrácia) elengedhetetlen volt magához a 

funkcionális differenciálódáshoz. A nagy kérdés manapság az, hogy az 

alkotmányos szemantika kiterjeszthető-e a jelenlegi globális problémák 

kezelésére, mivel e z  e g y  államilag konszolidált evolúciós v í v m á n y . 

Teubner, szociális alkotmányossága révén, igennel válaszol. Számára a 

hierarchia dekonstrukciója a centrum/periféria megkülönböztetésen 

keresztül decentralizálja a normatermelés politizálását, vagyis eltávolítja a 

politikát a normatermelés hierarchiájának csúcsáról, és a társadalmi 

normatermelés más típusaival azonos szintre helyezi. 50 Ezzel teret nyit a 

joggal való másfajta párosításoknak, amelyek szerinte kimondottan 

alkotmányosak. 51 

 

2 Gunther Teubner: alkotmányos pluralizmus, az állam nélküli jog paradoxona és az 
ICANN mint a digitális alkotmányosság központi esete 
 

Az állam nélküli jog és alkotmányjog paradoxona magának az 

államhatalomnak a történelmi és szemantikai paradoxonában gyökerezik. 

Megmagyarázzák. Bár a westfáliai béke (1648) a nemzeti szuverenitás nagy 

mérföldköve, a modern állam mint a hatalom monopóliumával rendelkező 

intézmény megszilárdulása ekkor még nem volt tapasztalható - talán 

Anglia és a Német-Római Birodalom kivételével. Ugyanebben az 

értelemben a politikai befogadás igénye a hatalom állami 

koncentrációjának csúcspontjával csak az első világháborúval igazolódik, és 

nem közvetlenül a liberális forradalmak után a 

 
 
 
 
50 TEUBNER, Gunther. A keretek áttörése: a gazdasági globalizáció és a lex mercatória megjelenése. European journal 
of social theory, New York, v. 5, n. 2, ápr./jún. 2002, p. 199-217. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/3lAROVE. 
Hozzáférés: 2021. feb. 1. 

51 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 
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18. és 19. század. 52 Ebben az értelemben Luhmann pontosítása érdekes: 

 
[Amikor egy autopoietikus rendszer először zárja be önmagát, vagy e g y  

r a d i k á l i s a n  m e g v á l t o z o t t  t á r s a d a l m i  k o n t e x t u s b a n  

érvényesíti zártságát,  az nem egy tervszerű átszervezés, hanem a már meglévő 

létesítmények evolúciós rekonstrukciója. 53 

 

Abban a pillanatban, amikor az állam szociális állammá alakul át, 

rájön, hogy egyedül nem tudja teljesíteni a befogadás minden tervezett 

követelményét. Thornhill szerint az integráció kudarca és a jogok új 

rétegeinek folyamatos kiterjesztése, amelyeket a legtöbb állam nem tudott 

befogadni, magyarázza a nemzetközivé válásuk irányába mutató 

mozgalom kezdetét. Így a huszadik század folyamán az államok 

alkotmányai a nemzetközi jog elemeit is beépítették, hogy ne csak a 

szuverenitásukon kívüli, hanem a belső problémákat is kezeljék. 54 Ezek a 

megállapítások itt arra szolgálnak, hogy rávilágítsanak a hatalom és az 

intézmények közötti paradox kapcsolatra, amelyekbe a hatalom 

befektetett, mivel az állam mint a politikai monopólium válsága és annak 

fogalmi kategóriái (terület, szuverenitás és nemzet) már a megalkotása óta 

jelen van. 55 

A 18. és 19. századi liberális forradalmak által előidézett "kulturális 

felszabadulás", az "egyének társadalmának" bevezetésével, már komoly 

kihívást jelentett a modern állam jogi és politikai monopóliumával 

szemben. Vesting megjegyzi, ebben az értelemben egy kulturális 

kétértelműség, egy 

 
52 THORNHILL, Chris. Az állam jövője. In: KJAER, Poul; TEUBNER, Gunther; FEBBRAJO, Alberto (szerk.). A pénzügyi 

válság alkotmányos szempontból: a funkcionális differenciálódás sötét oldala. Oxford; Portland: Hart, 2011. 357-

395. o. 

53 LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 326. o. 

54 THORNHILL, Chris. A sociology of transnational constitutions: Social foundations of post-national legal 

structure. 2. v. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 

55 THORNHILL, Chris. Az állam jövője. In: KJAER, Poul; TEUBNER, Gunther; FEBBRAJO, Alberto (szerk.). A pénzügyi 

válság alkotmányos szempontból: a funkcionális differenciálódás sötét oldala. Oxford; Portland: Hart, 2011. 357-

395. o. 
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állandó ingadozás a "[...] a tudás egységének és teljességének eszméje és 

egy olyan, úgy tűnik, végtelenül szerteágazó nyilvánosság áramlatai között, 

amelyek túllépnek minden konkrét elhatároláson [...]". 56 (fordításunk). A 

huszadik század a "szervezetek társadalma" felé való átmenetet emeli ki, 

amelyben a társadalmi gyakorlatok és a hozzájuk kapcsolódó tudás plurális 

csoportokba szerveződnek át. Vesting ezután több ágazati alkotmány (al-

alkotmány) jelenlétéről beszél, amelyekben az 1919-es (német) weimari 

alkotmányban csoportokra orientált alapjogok vannak.58 

Teubner viszont a kommunikációs folyamatok sokféleségében a jogi 

pluralizmus jelentését látja, amely alkalmas arra, hogy a jog 

széttöredezettségét még az államon belül is megmutassa. 59 A különböző 

jogi diskurzusok a jogi kódex saját környezetükben való megfigyelésének 

változatos módjait jelentik, vagyis a jogrendszer viszonya "[...] a 

környezetek töredékesen, apró darabokban rendezett, anélkül, hogy a 

környezetek rendezett egységét alkotnák". 60 (a mi fordításunk). A 

társadalomban a kulturális folyamatok sokfélesége létezik, saját 

normatívákkal (polikontexturalitás). 61 Ezért Teubner már a 20. század első 

évtizedeinek jóléti államának keretein belül is egy látens "alkotmányos 

pluralizmust" azonosít: 

 
 
56 "[...] a tudás egységének és teljességének eszméje és a szigorú elhatárolást meghaladó nyilvánosság végtelennek 

tűnő, elágazó áramlatai [...]". VESTING, Thomas. Jogelmélet és a jog médiája. Cheltenham: Edward Elgar, 2018. p. 

395. 

57 VESTING, Thomas. A modern jog és a köztudat válsága. In: FORTES, Pedro; CAMPOS, Ricardo; BARBOSA, Samuel 

(coord.). Kortárs jogelméletek: jog és normatív bizonytalanságok. Curitiba: Juruá, 2016. 19-42. o. 

58 VESTING, Thomas. Jogelmélet és a jog médiája. Cheltenham: Edward Elgar, 2018. 59 

TEUBNER, Gunther. Jog, rendszer és polikontexturalitás. Unimep: Piracicaba, 2005. 

60 "[...] clausura/autodeterminación/autoorganización hacen que el sistema se vuelva altamente compatible [...] con 
el desorden en el entorno; o, con más precisión, con entornos ordenados fragmentariamente, en trozos pequeños, sin 
que formen una unidad ordenada de entornos". LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Mexikóváros: 
Herder, 2006. 67. o. 

61 TEUBNER, Gunther. Jog, rendszer és polikontexturalitás. Unimep: Piracicaba, 2005. 
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Ami a szociális állam fogalmaiból hiányzik, az a társadalmi funkcionális 

rendszereknek megfelelő racionalitások és normativitások feltétlen tiszteletben 

tartása, amelyek a társadalmi szféráknak megfelelő alkotmányokban 

valósulnak meg. 62 

 

Teubner tézise a globális állam nélküli alkotmányosságról tehát azt 

jelenti, hogy a világtársadalom részleges szféráiban a "polgári 

alkotmányok" sokaságának kialakulását figyeli meg. 63 A második 

világháború végétől a berlini fal leomlásáig a globális társadalmi 

folyamatokban a részszférák (ön)konstituálódása felerősödik a különböző 

szakosodott szervezetek tevékenységével, amelyek az államon túl, és néha 

annak kárára tevékenykednek. Az alkotmányos kérdések középpontja így 

nemcsak az államból, hanem magából az intézményesített nemzetközi 

politikából is elmozdul. 64 

A gazdaság területén például a háború utáni időszakban (Bretton 

Woods-i konferencia) megszilárdult intézmények, mint az IBRD 

(Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank), az IMF (Nemzetközi 

Valutaalap) és az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT). Ez 

utóbbi a WTO (Kereskedelmi Világszervezet) létrehozásának csírája a 

berlini fal leomlása utáni időszakban. A WTO döntéshozó szerve végül a 

nemzetközi joggal szemben autonóm kereskedelmi jogot alakít ki, amit 

később a Nemzetközi Jogi Bizottság 2006-os, a jog széttöredezettségéről 

szóló jelentése is elismert. 

 
 
62 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 73. 

63 TEUBNER, Gunther. Társadalmi alkotmányosság: az államközpontú alkotmányelmélet alternatívái?  In: JOERGES, 

Christian; SAND, Inger-Johanne; TEUBNER, Gunther (szerk. ). Transznacionális kormányzás és alkotmányosság. 

Oxford; Portland: Hart, 2004. 3-29. o. 

64 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo.     Fragmentos de constituição e 

transconstitucionalismo: cenários a t u a i s  d a  teoria constitucional.  Revista da FaculdadedeDireito d o S u l  de 

Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, jan./jul. 2018. p. 1-26. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/3q8v3v8. 

Hozzáférés dátuma: 1 jan. 2021. 
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nemzetközi és önálló rendszerek. 65 Teubner a WTO "alkotmányos 

emancipációjáról" beszél a "vitarendezés jogi szabályozásával", a 

"legnagyobb kedvezmény elvének elfogadásával", a "kereskedelmi 

szabályok politikai folyamatok feletti érvényesülésével" és a "közvetlen 

hatékonyság lehetőségével". 66 

Másrészt ott van a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara, mint az 

úgynevezett lex mercatoria, a kereskedelmi gyakorlatok autonóm jogának 

(jelenlegi) központi képviselője. Ez a választottbíróság a joggyakorlatát 

olyan normákon túl építi fel, mint az Egyesült Nemzetek Nemzetközi 

Árukereskedelmi Egyezménye, az Egyesült Nemzetek Nemzetközi 

Kereskedelmi Jogi Bizottságának egyezménye, vagy a Nemzetközi 

Magánjogi Egységesítő Intézetből származó normák. Az esetek elbírálása 

vállalatok között, illetve vállalatok és országok között történik, így 

termékeny terepévé válik az alapvető jogok magánszereplők általi 

megsértéséről - és a transznacionális vállalatok belső szabályainak, például 

a magatartási kódexeknek a szerepéről - szóló vitáknak. Ebben az 

értelemben Teubner azt állítja 

 
[... ] ú g y  t ű n i k  s z á m o m r a ,  h o g y  e z  a z  a  f e l s z a b a d í t ó  

m o z g a l o m ,  amelyet a  g l o b á l i s  állam nélküli jog paradigmája valójában 

előidézett: az alkotmányosság kiterjesztése a magánjogi jogtermelésre, amely 

figyelembe veszi, hogy ezek a "magán "kormányok "köz "kormányok. 67 (a mi 

fordításunk). 

 
 
 
 
65 EGYESÜLT NEMZETEK. Nemzetközi Jogi Bizottság. Jelentés az ötvennyolcadik ülésszak munkájáról (2006. május 

1. - június 9. és július 3. - augusztus 11.). Közgyűlés hivatalos iratai, Hatvanegyedik ülésszak, 10. sz. kiegészítés 

(A/61/10). Elérhető a következő címen: http://untreaty.un.org/ilc//reports/2006/english/chp12.pdf. Hozzáférés: 

2021. január 1. 

66 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 112. 

67 "[... ] Ú g y  t ű n i k ,  h o g y  e z  a z  a  f e l s z a b a d í t ó  m o z d u l a t ,  a m e l y e t  a z  á l l a m  n é l k ü l i  
g l o b á l i s  j o g p a r a d o x o n  v a l ó j á b a n  kiváltott: az alkotmányosság kiterjesztése a magánjogi termelésre, 
amely figyelembe venné, hogy a "magán "kormányok "köz "kormányok"". TEUBNER, Gunther. A keretek áttörése: a 
gazdasági globalizáció és a lex mercatória megjelenése. European journal of social theory, New York, 5. évf. 2. szám, 
2002. ápr./jún., 210. o. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/3lAROVE. Hozzáférés: 2021. január 1. 
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Hangsúlyozni kell azt is, hogy a gazdasági szféra alkotmányosítása 

nem a társadalom egészének alkotmányosítása, ahogyan a politika 

alkotmányosítását sem lehet a világ alkotmányosításaként elképzelni, de 

még csak nem is olyan alkotmányosításként, amely csak a nemzetközi 

emberi jogi szerződések és bíróságok révén válik jogszerűvé. A kortárs 

társadalom kettős fragmentáltsága (a funkcionális rendszerek és a 

regionális kultúrák) és a specializált szférák önállósulása csak azt teszi 

lehetővé, hogy az egységet sokféleségként (unitas multiplex) gondoljuk el. 

Ezért Teubner alkotmányjoga az alkotmányos töredékek közötti ütközések 

alkotmányjoga lesz. 68 

Ily módon az alkotmányt mint a jog és a politika összekapcsolódását 

(Luhmann) Teubner kiterjeszti a jog (alkotmány) és más részleges 

társadalmi szférák, például a digitális szféra közötti összekapcsolódásra 

való gondolkodásra. A digitális szférában megfigyelhető egy saját normatív 

konstrukció (lex digitalis), amely alkotmányos kérdésekké fejlődik. 69 Ezért 

a  kibertér (ön)alkotmányozásának útja evolúciós kérdés, saját 

autopoiesisének kérdése. Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy Teubner 

az autopoiesist fokozatos valóságként fogja fel, szemben Luhmannal. 70 Ez 

azt jelenti, hogy a szakterületeken zajló egyszerű jogalkalmazási folyamatok 

alkotmányos folyamatokká fejlődhetnek. Ez a lényege annak, hogy az 

(ön)konstitucionalizáció a rendszerek növekedési tendenciáinak kettős 

folyamataként, önkonstituálódásként és önkorlátozásként jelenik meg. 71 

 
 
 

68 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

69 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

70 TEUBNER, Gunther. A jog mint autopoietikus rendszer. Lisszabon: Gulbenkian Coloustre Alapítvány, 1989. 

71 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
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A Luhmann által elméletileg megfogalmazott, a rendszerek alapvető 

paradoxonjainak kreatív felhasználására irányuló döntéshozatali 

függőség a szervezetektől fennmarad. A különbség itt az, hogy nem az 

állami bürokrácia lesz a hatalom központja, és nem az állami bíróság lesz 

a jog központja. A jog széttagoltsága különböző központi szervezetek 

jelenlétét jelenti (policentrizmus), amelyek különböző perifériás 

normatívákhoz kapcsolódnak, amelyek viszont sajátos környezethez 

kapcsolódnak. E környezetek és a jog reflexív társadalmi gyakorlatai 

támogatják egymást e sajátos normatív produkciókhoz, hiszen, ahogy 

Teubner tanítja, "[... ] a nem állami jog identitáshiányát ki kell egészíteni 

egy külső társadalmi részvételével a belső jogban". 72 

A hatalom széttagoltsága viszont azt jelenti, hogy az államon kívüli 

szervezetek is részt vesznek a valóságon belüli politikai folyamatokban. A 

kibertérben az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers) az a központi szervezet, amelyet Teubner a digitális 

alkotmányosságról való gondolkodáshoz választott. Ezt az első vágást az 

indokolja, hogy a domainnév-hálózat és a protokollok irányítása az internet 

interoperabilitásának és biztonságának alapja. 73 Ennek eredményeképpen 

a technikai, jogi és politikai tudás konjugációja jelenti a kibertér 

alkotmányos kérdéseinek és a "hálózati kultúrának" - a társadalom új 

formájának, amelyhez a pluralista csoportos társadalom 

 
 
72 "[...] A nem állami jog identitásának hiányát ki kell egészíteni egy külső társadalmi részvételével a belső jogban". 

TEUBNER, Gunther. A keretek áttörése: a gazdasági globalizáció és a lex mercatoria megjelenése. European journal 

of social theory, [S.I], 5. évf. 2. szám, 2002. ápr./jún., 210. o. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/3lAROVE. 

Hozzáférés: 1 jan. 2021. 

73 Az ICANN digitális irányításával kapcsolatos részletesebb magyarázatért lásd: ROCHA, Leonel Severo; MOURA, Ariel 
Augusto Lira de. A hálózatok episztemológiája és az ICANN digitális kormányzása: a jog elmélete és gyakorlata a 
hálózati kultúrában. In: ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho (org. ). Az alkotmány 
aktualitása: az alkotmányosság Luhmann, Febbrajo, Teubner és Vesting alkotmányossága. Porto Alegre: Fi, 2020. p. 
504-538. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/3cYc7Kh. Hozzáférés dátuma: 1 jan. 2021. 
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a hely. 74 Így az alább ismertetett ICANN irányítási hálózata végső soron a 

policentrizmusra vonatkozó megfigyeléseken túlmutató lépést jelent majd. 

Továbbá, Teubner tézise a rezsimekről, szervezetekről és hálózatokról mint 

alkotmányos szubjektumokról próbára tehető, ha megvizsgáljuk e tárgy 

teljes komplexitását. 

Kezdetben meg kell jegyezni, hogy a TCP (Transfer Control Protocol) 

és az IP (Internet Protocol) protokollok egyesítve (TCP/IP) lehetővé tették 

a számítógépek azonosítószámainak elfogadását és a számítógépek és 

hálózatok közötti üzenetküldés szabványosítását. E protokollok egyik nagy 

alkotója Jon Postel informatikus, aki a tartománynévrendszert (DNS) is 

megalkotta. Elmagyarázzák, hogy a domainnevek az IP-címeknek adott 

nevek, így egy weboldal elérésekor vagy egy e-mail küldésekor nem 

szükséges az IP-számot beírni, hanem csak a hozzá kapcsolódó egyedi 

nevet. Ez a tudós már az 1970-es évek óta jegyzetelt a noteszébe, amikor az 

ARPA-nál (Advanced Research Projects Agency) önkéntesként dolgozott, és 

ezt folytatta az IANA nevű szervezet, az 1988-ban létrehozott Internet 

Assigned Names Authority létrehozása után is, amely a 

tartománynévrendszer (DNS) úgynevezett gyökérzónájának kezelésére jött 

létre. 

A gyökérzóna tartományai azok, amelyek az utolsó pont után 

vannak, amikor beír egy webhelyet, míg a másodlagos tartományok azok, 

amelyek előtte vannak: www.topleveldomains. Ők van két 

osztályozás: 1) két betűnél több betűvel rendelkező általános domainnevek 

(gTLD-k - generikus felső szintű domainek), amelyek szabad (. com, . info, 

. net, . org) vagy korlátozott (. coop, . edu, . aero stb.) domainnevekre 

oszthatók; és 2) domainnevek. 

 
 
74 VESTING, Thomas. Jogelmélet és a jog médiája. Cheltenham: Edward Elgar, 2018. 
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az ISO 3166 szabvány szerinti országok és területek kétbetűs tartományai, 

például Brazília (.br), az Egyesült Királyság (.uk) és Luxemburg (.lu) 

tartományai. Ezen kívül létezik a kormányközi szervezetek számára 

fenntartott korlátozott domain (.int) és a technikai-adminisztratív célokra 

szánt domain (.arpa), amelyet az IANA az Internet Architecture Boarddal 

együtt szabályoz. 75 

1997-ben a Clinton-kormányzat a globális elektronikus kereskedelem 

keretrendszerében a domainnévrendszer (DNS) teljes privatizációjára 

szólított fel. A nemzetközi közösségnek tett észrevételek megnyitása után a 

Kereskedelmi Minisztérium megfogalmazta a Zöld Könyvet és a Fehér 

Könyvet, az első a rendszer technikai fejlesztéséről, a második pedig az 

adminisztráció megszervezéséről szólt. 1998-ban Jon Postel két hónappal 

halála előtt e l k ü l d t e  az amerikai k e r e s k e d e l m i  

m i n i s z t é r i u m n a k  a z  új szervezet létrehozására vonatkozó 

alapszabály-tervezetet (Bylaws). Ez a javított dokumentum a nyilvános 

véleményezést követően a kaliforniai (USA) társasági jog alapján 

létrehozott új nem kormányzati szervezet, az Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers (ICANN) hivatalos alapszabálya lett, amely 

a rendszer globális irányításáért felelős. 76 

Ezzel megkezdődik az IANA-funkciók ICANN-hoz történő átadásának 

folyamata három fő területen: a gyökérzónák kezelése, a gondnokság 

átadása és az elszámoltathatósági fejlesztések kidolgozása. 

 
 
 
 
75 INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZÁMOK HATÓSÁGA (IANA). Gyökérzóna kezelése. Elérhető a következő címen: 

https://bit.ly/2Iv03Et. Hozzáférés: 2021. január 5. 

76 INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN). Történelmi projekt. Elérhető a 

következő címen: https://go.icann.org/38N5QQy. Hozzáférés: 2021. január 5. 
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fejlesztések). 77 2016. október 1-jén az IANA-szerződés, és így az USA-hoz 

fűződő kapcsolat hivatalosan is megszűnik, és ennek következtében "[...] 

az internet egyedi azonosítóinak koordinálása és kezelése privatizálódik, és 

az önkéntes alapon működő, több érdekelt félből álló közösség kezébe 

kerül". 78 (a mi fordításunk). A most formálódó kormányzati hálózat az 

egyik legjobb jelenlegi példa a hálózati kultúra társadalmi folyamatainak 

szerveződésére és dinamikájára. A köz/magán megkülönböztetés képtelen 

megragadni ezt a politikai-jogi szerveződést, mivel még mindig a polgári 

liberális szuverenitás monológiai diskurzusának része. 79 

Ladeur kifejti, hogy az államon túl konstituálódó új "transznacionális 

jog" a nemzeti és a nemzetközi, a köz- és a magánjog között helyezkedik el, 

egy olyan hálózatos logikának köszönhetően, amely a hibrid gazdasági 

szervezetekre és azok transznacionális szintű kapcsolataira vezethető vissza 

- és nem csak a folyamatok "léptékének" bővítéseként értelmezhető. Ez 

hatással van a politikai jelenségekre is, amelyek most a kormányzás 

"kísérleti" és "h á l ó z a t o s " logikáját követik. 80 Magukon a 

szervezetelméleteken belül a hálózatokat számos szerző kiemelkedően 

különböző szervezeteknek tekinti, amelyek kibújnak a "szervezet" 

hagyományos definíciói alól, mivel "[...] kölcsönös alkalmazkodást 

feltételeznek, 

 
 
 
 
77 INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN). Az IANA-irányítás átmenetének 

végrehajtása. Elérhető a következő címen: https://go.icann.org/2IDgspW. Hozzáférés: 2021. január 5. 

78 "[...] az internet egyedi azonosítóinak koordinálása és kezelése immár privatizált és az önkéntes alapú, több érdekelt 

félből álló közösség kezében van". INTERNETES NÉV- ÉS SZÁMKIOSZTÓ TÁRSASÁG (ICANN). IANA gondnokság 

és elszámoltathatóság. Elérhető a következő címen: https://go.icann.org/38N5WaS. Hozzáférés: 2021. január 5. 

79 ROCHA, Leonel Severo. La problemática del discurso jurídico: (des)legitimando el poder soberano del estado 

contemporâneo. Curitiba: Editora Prismas, 2016. 

80 LADEUR, Karl-Heinz. Az állam a nemzetközi jogban. In: Joerges, Christian; Falke, Julius (szerk.): A 

transznacionális piacok társadalmi beágyazottsága. Oxford: Hart Publishing, 2010. Elérhető a következő címen: 

https://bit. ly/3kAIjED. Hozzáférés dátuma: 2021. jan. 5. 
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egymást kiegészítő erőforrás-elosztások, hatalmi harcok [...] és bizalmi 

kapcsolatok [...] ötvözik a konszenzust és a konfliktust [...]" 81. 

Ennek megfelelően meg kell jegyezni, hogy az ICANN igazgatótanácsa 

15 szavazati joggal rendelkező tagból áll, akiket a kifejezetten erre a célra 

létrehozott NomCom nevű független szervezet nevez ki. Az ombudsman 

egy másik független szervezet, amely az ICANN alkalmazottainak, 

igazgatótanácsának vagy a hálózatához tartozó szervezeteknek a 

tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos viták "alternatív 

rendezéséért" felelős, a közösségben mindenki által betartandó "viselkedési 

normák" vagy "magatartási szabályok" szerint. Az úgynevezett "ICANN-

közösséghez" közvetlenül tartozó szervezeteken kívül számos más 

szervezet is kapcsolódik hozzá, például az ISO (Nemzetközi Szabványügyi 

Szervezet) és az IETF (Internet Engineering Task Force). 82 

A DNS-politikák kidolgozását és finomítását az ún. Szervezetek

 szervezetek Támogató szervezetek (SOs - Támogató 

szervezetek. Ezek a következők: 1) GNSO, az általános domainnevekkel 

kapcsolatos politikák kidolgozásáért felelős támogató szervezet; 2) ccNSO, 

az ország- és területi domainnevekkel kapcsolatos működési politikákkal 

foglalkozó támogató szervezet; és 3) ASO, az üzemeltetési, adminisztrációs 

és címkiosztási politikákkal foglalkozó támogató szervezet. Ez utóbbi 15 

tagból áll, akik közül 3-at az 5 RIR (regionális internetes nyilvántartó 

hivatal) nevez ki: AFRINIC (Afrika), APNIC (Ázsia és a csendes-óceáni 

térség), ARIN (USA, Kanada, a Karib-tengeri szigetek egy része és az észak-

atlanti szigetek), LACNIC (Amerika 

 
 
81 BALESTRIN, Alsones; VERSCHOORE, Jorge Renato. A hálózatok hálózatok vagy a hálózatok szervezetek? RAC, 

Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, jul. /ago. 2014. p. 528. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/32NpNTe. Hozzáférés 

dátuma: 2021. jan. 5. 

82 INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN). Közösség. Elérhető a következő 

címen: https://go.icann.org/3nqgfFJ. Hozzáférés: 2021. január 5. 



Leonel Severo Rocha; Ariel Augusto Lira de Moura | 267 

 
Latin-Amerika és a Karib-térség egy része) és RIPE NCC (Európa, Közel-

Kelet és Közép-Ázsia egy része). 83 

A tanácsadó bizottságok viszont közvetlenül az ICANN 

igazgatótanácsának adnak tanácsot. Ezek a következők: 1) GAC, az 

országok kormányainak bizottságai, ezért az ICANN politikáinak a 

nemzetközi megállapodásokkal és a hazai politikákkal való 

összeegyeztethetőségével kapcsolatos tanácsadásért felelős; 2) SSAC, a 

politikák biztonságával, stabilitásával és integritásával kapcsolatos 

tanácsadásért felelős; 3) RSSAC, a gyökérzónarendszer tanácsadója, aki 

inkább adminisztratív és működőképességi kérdésekről, de a biztonsággal, 

stabilitással és integritással kapcsolatban is jelentést tesz; és 4) ALAC, 

amely az At-Large közösséggel kapcsolatos tanácsadó bizottság, amely 

általában a felhasználók érdekeit védi, és a világ minden régiójában 

vannak alszervezetei, amelyekben bárki részt vehet. 84 

A multiszektorális modell keretében megfogalmazott DNS-politikák 

közül kiemelkedik az egységes domain név vitarendezési politika (Uniform 

Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP). Az ügyek jellemzően 

általános domainnevekről szólnak, vagyis olyan magánszemélyekről vagy 

vállalatokról, akiknek a személyazonosságát vagy védjegyét egy másik 

illegális regisztráció sérti. Ezeket az eseteket cybersquattingnak nevezik. 85 

Az UDRP 4. cikkének a) pontja előírja, hogy a panaszosnak kell 

bizonyítania, hogy a bejegyzett vagy rosszhiszeműen használt domainhez 

kapcsolódóan jogokkal rendelkezik, és hogy ez az egyéb 

 
 
 
 
83 INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN). Politika. Elérhető a következő 

címen: https://go.icann.org/2II1HlY. Hozzáférés: 2021. január 5. 

84 INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN). Politika. Elérhető a következő 

címen: https://go.icann.org/2II1HlY. Hozzáférés: 2021. január 5. 

85 INTERNET CORPORATION FOR A S S I G N E D N A M E S  AND NUMBERS (ICANN). A cybersquattingról. 

Elérhető a következő címen: https://go.icann.org/3pum5Yt. Hozzáférés: 2021. január 5. 
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domain azonos vagy könnyen összetéveszthető a sajátjával. 86 A jogvitát a 

panaszos által az ICANN-nal szerződésben állók közül választott 

választottbíróság bírálja el. 

A Teubner számára a központi kérdés az, hogy van egy 

companynamesucks néven ismert ügycsoport, amelyben a 

választottbíróságok a felperesek domainnevéhez közeli domainnév 

regisztrációját jogszerűnek ismerték el. Továbbá, azzal az érvvel, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadsága védi őket, mivel e domainnevek 

regisztrációja bizonyos vállalatok elleni kritika vagy megnyilvánulás 

formája, ami jóhiszemű regisztrációt jelent. Az olyan ítéletekben, mint a 

Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks. com és Kenneth J. Harvey, 

amelyekben a WIPO Választottbírósági Központ (Szellemi Tulajdon 

Világszervezete) ítélkezett, látható, hogy az indoklás más korábbi 

döntésekhez, az ICANN szabályzatához és az UDRP-hez folyamodik, de 

ritkán tesz említést a nemzetközi emberi jogi szerződésekről vagy az 

országok alkotmányairól. 87 Teubner e csoportból származó eseteket 

elemezve megállapítja, hogy: 

 
Az ICANN-panelek egy fikció alapján valósítják meg az alapvető jogokat a 

kibertérben. A globálisan alkalmazandó jogelvek "közös magjának" fikciójára 

támaszkodnak, amely magában foglalja az emberi és alapvető jogokat, és ezek 

segítségével az internet "közös jogának" keretében megvalósítják az 

internetspecifikus alapvető jogokat. 88 (a mi fordításunk). 

 
 
86 INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN). Egységes domain név 

vitarendezési szabályzat. Elérhető a következő címen: https://go.icann.org/2Ha815e. Hozzáférés: 2021. január 5. 

87 WIPO Választottbírósági és Közvetítői Központ. Wal-Mart Stores, Inc. kontra wallmartcanadasucks.com és 

Kenneth J. Harvey. D2000-1104 számú ügy. Egyetlen résztvevő: Henry H. Perritt Jr. Dátum: 2000. november 23. 

Elérhető a következő címen: https://bit.ly/2Iw76gd. Hozzáférés: 2021. január 5. 

88 "Az ICANN-panelek egy fikció alapján konkretizálják az alapvető jogokat a kibertérben. A globálisan alkalmazandó 

jogelvek "közös magjának" fikciójára támaszkodnak, amely magában foglalja az alapvető és az emberi jogokat, és 

segítségükkel az internetre jellemző alapvető jogokat konkretizálják az internet "közös jogának" hatókörén belül". 

TEUBNER, Gunther; KARAVAS, Vaios. Www.companynamesucks.com: az alapvető jogok horizontális hatása 
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Teubner érvelése, mint már említettük, úgy foglalható össze, hogy a 

lex digitalis autopoiesis alkotmányos kérdésekre fejlődik. Ebben az 

értelemben az ICANN konkrét hálózati rendszerének alapjogi normáinak 

(ön)konstitúciója része a szervezet és hálózata konstitúcionálásának egy 

nagyobb folyamatának, amely számos más kérdésre is kiterjed, például az 

adatvédelemre és az új domainbázis-kezelő rendszerre, vagy akár a 

regionális integrációs folyamatokra is a fordításokon és a politikai 

döntéshozatalban való részvétel lehetőségein keresztül. 

Megjegyzendő, hogy ebben az alkotmányos párosításban, a jogi forma 

másik oldalán politikai folyamatok és hálózati intézmények vannak, 

amelyekbe a hatalom be van ruházva. Ez az alkotmányozás, amelynek 

középpontjában az ICANN áll, az internet irányításának globális 

hálózatában egyesíti a legkülönbözőbb szereplők (szakértők, technikai 

testületek, országok, nem kormányzati szervezetek, egyéni felhasználók) 

számára megfelelő pozíciókat. 

Ily módon kiemeljük, hogy T e u b n e r  társadalmi 

alkotmányosságában legalábbis látens módon fennáll annak a lehetősége, 

hogy ezek a folyamatok a társadalom koevolúciós dinamikája miatt az egész 

internet alkotmányosodását mozgatják. Megerősítést nyer, hogy az 

alkotmányozás csak másodlagosan jelenik meg jogi folyamatként, mert 

ami először megfigyelhető, az a rendszerek szimbolikus eszközeinek - mint 

a jog (érvényesség), a hatalom (politika), a pénz (gazdaság) és a digitális 

(internet) - autopoiesisének fejlődése, hogy a kutatás központi példáinál 

maradjunk. Az alkotmányosság Teubner számára "[... ] 

 
 
 
 
a "magánfelekről" az autonóm internetjogon belül. Constellations, [S.I], 12. évfolyam, 2. szám, 2005. május/június, 

273. o. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/3nvkAr0. Hozzáférés: 2021. január 5. 
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kétirányú "fordítási" folyamat [... ] a kialakult társadalmi rendszerek és az 

alkotmányjog közötti koevolúciós dinamika [... ]" 89. 

Ennek a digitális alkotmányosságnak a megszilárdulása Teubner 

szavaival élve a "hibrid-bináris metakódolással" történik. Ebben a 

logikában mind a törvényes/nem törvényes kód, mind a digitális/nem 

digitális kód felett a digitális szférában az alkotmányos kód áll - innen a 

"meta" előtag. Mindkét rendszer kodifikált reflexivitásához egy másik, a 

kommunikációs folyamatok irányultságára vonatkozó, azaz  az 

alkotmányos/nem alkotmányos kód járul. Ez a Ez az 

alkotmányos metakód viszont úgy programozható, hogy megerősítse a 

digitális környezet reflexivitását. Így kérdések merülnek fel a környezeti 

érzékenységgel és a kommunikáció befogadásának/kizárásának 

operacionalizálási módjával kapcsolatban (ami az alapvető jogok és a 

társadalmi mozgalmak egyik központi gondolkodási módja). 90 

 

3 A média és az alapvető jogok alkotmányozása: alkotmány az internet számára? 
 

A digitális alkotmányosság Teubner szemszögéből az állami 

alkotmányosságra vonatkozó megfigyelés rekonstrukcióját célozza, 

ahogyan azt már kifejtette. A területiség, mint a hatalmi viszonyok 

szimbolikus szférája, lehetővé tette az állami-nemzeti jog és politika 

számára, hogy szervezeti előfeltevéseket alakítson ki, és azt más 

részszférákra is kiterjessze. 91 De, különösen a digitális térben, a földrajzi 

határ nem működik jelentéshatárként, és az államon kívüli szereplők, saját 

eljárásaikkal, igényt tartanak arra, hogy a 

 
 
89 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 140. 

90 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

91 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 
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legitimált normatív termelésre. 92 Visszatérve az ICANN esetére, látható, 

hogy az államoknak megvan a maguk helye és sajátos eljárása ebben a 

hálózatban. Az országdomainek irányítása - annak ellenére, hogy az 

irányítást belsőleg, független szervezetek - Brazíliában a CGI.br - végzik - 

kapcsolódik az ICANN globális hálózatához, és követi a technikai, jogi és 

politikai szabványosítást, mivel ez e l e n g e d h e t e t l e n  a z  

interoperabilitás és a globális internet fenntartása szempontjából. 

Az alkotmányozó/alkotmányos hatalom dialektikája feltételezett egy 

bizonyos kulturális homogenitást, egy territorializált démoszt, egy alapító 

politikai mítoszt, a nemzet szuverenitását, valamint egy közszférát és 

politikai pártokat. Teubner ezzel szemben a konstitutív hatalmat 

"kommunikációs potenciálként" tételezi, amely mindig "[...] örökös irritáló 

tényezője marad a konstituált hatalomnak". 93 A hatalom körkörös módon 

a spontán szférák és az e hálózatokon belüli szervezett szakmai szférák 

közötti viszonyban konstituálódik. Ezeknek az alkotmányos 

folyamatoknak az irányát és értelmének elhatárolását pedig a digitális 

média irányítja. Az ICANN esetében ismét több formalizált szervezet 

hálózatba szerveződése és az "ICANN-közösséggel" való kapcsolatuk, 

valamint közvetve mindazok, akik világszerte használják az internetet 

("érintett kívülállók"). 

A fentiek alapján negatívan lehet válaszolni az egész internetre 

vonatkozó egységes alkotmány lehetőségére. Bár a digitális médium 

Teubner felfogásában általánosítja az internetre jellemző reflexív-

alkotmányos társadalmi gyakorlatok jelentését, számos más helyet (más 

hálózatokat) találhatunk, ahol 

 
 
92 TEUBNER, Gunther. Társadalmi alkotmányosság: az államközpontú alkotmányelmélet alternatívái? In: JOERGES, 
Christian; SAND, Inger-Johanne; TEUBNER, Gunther (szerk. ). Transznacionális kormányzás és alkotmányosság. 
Oxford; Portland: Hart, 2004. 3-29. o. 

93 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 
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a véleménynyilvánítás szabadságának jelentése eltér attól, amit például a 

domainnév-hálózat gyakorlatában konstruáltak. Ezen a ponton tisztázni 

kell, hogy az alapvető jogok alapvetően paradoxonok is, mivel a modern 

társadalomban saját sérelmükön nyugszanak: 

 
[...] Luhmann ezt az állami tárgyalások relevanciájának elvesztése miatt a 

viharos globális kapcsolatok "kortárs" paradoxonaként írja le, amelyben [...] az 

alapvető jogok nem normaként jönnek létre, mielőtt sérülnének, hanem éppen 

ellenkezőleg, éppen a sérelmük és a megfelelő felháborodás révén lépnek 

érvénybe [...]. 94 

 

Luhmann leírt alapvető jogok, mint az 

elvárások intézményesülése, amely első pillanatban tényszerű, és csak 

később válik jogilag érvényessé. 95 Hasonlóan, Teubner szociális 

alkotmányossága az alapjogokat ellenintézménynek választotta, a 

rendszerek (kirekesztés) féktelen terjeszkedésének egyik fő 

mechanizmusának, és a befogadás követelésének intézményesítésének 

egyik fő mechanizmusának. 96 Luhmannál ezek a jogok már a 

társadalomban lévő (funkcionális) különbségek megerősítéséért voltak 

felelősek, és nem egyszerűen az állam ellen irányulnak. 97 A jóléti államot 

tekintve Luhmann megállapítja, hogy az állami bürokrácia megnövekedett 

döntési terhein túl az államot ma már a társadalmi befogadás alapján 

jellemzi, vagyis a befogadás a 

 
 
 
94 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 231. 

95 LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución: aportación a la sociología política. 

Mexikóváros: Iberoamerikai Egyetem, 2010. 

96 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

97 LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución: aportación a la sociología política. 

Mexikóváros: Iberoamerikai Egyetem, 2010. 
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az egyéni kommunikáció a különböző társadalmi szférákban 

(rendszerekben), amely a különböző rendszerekből származó előnyökhöz 

való hozzáférést hangsúlyozza, és nem csak a politikát. Ebből adódik az a 

nehézség, hogy az állam egyedül legyen e jogok "megvalósításának" 

központi szervezete, amint azt már a második téma elején tárgyaltuk. 98 

A digitális szférában ez a dinamika a Snowden-ügyben is 

megmutatkozik. Megfigyelhető a magánéletről, a szabadságról és az 

adatbiztonságról szóló vita, amelyhez számos társadalmi mozgalom 

kapcsolódik, és amelyet az Észak-Amerikai Biztonsági Ügynökség (NSA) 

aktáinak Edward Snowden, az ügynökség egykori külsős alkalmazottja 

által történő kiszivárogtatása indított el, amelyben napvilágra kerül 

magának az amerikai kormánynak a "PRISM" nevű projektje, amelyet 

azért hoztak létre, hogy az ikertornyok elleni 2011-es támadás óta 

világszerte számos embert és szervezetet megfigyeljenek. 

Brazília elnöke, Dilma Roussef első hivatali idejében (2011-2014) 

ennek a programnak az egyik áldozata volt, amely a témáról folytatott 

globális viták kapcsán az alapvető jogok problémájára világított rá a digitális 

szférában. A Marco Civil da Internet (12.965/2014. sz. törvény) 

jóváhagyása, amelyet 2014-ben, az internet irányításának jövőjéről szóló 

globális többszereplős találkozó (NETMundial) megnyitóján szentesítettek, 

amelynek akkoriban São Paulo adott otthont. 99 Egy másik, aktuálisabb 

példa a Trump-ügy. 2018. március 17-én a The Guardian című lapban 

megjelent történetből kiderül, hogy a Cambridge Analytica cég 50 millió - 

később több mint 87 millió - Facebook-profilból gyűjtött adatokat. 

 
 
 
98 LUHMANN, Niklas. Teoría política en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza Editorial, 1993. 

99 MEGFIGYELŐKÖZPONT AZ INTERNET POLGÁRI JELÉNEK MEGFIGYELŐKÖZPONTJA. A polgári jel története. 
Elérhető a következő címen: http://www.omci. org. br/historico-do-marco-civil/timeline/#21. Hozzáférés dátuma: 1 

jan. 2021. 
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a Channel 4 News nyomozását követően. 100 2019. július 24-én az FTC 

(Federal Trade Commision) 5 (öt) milliárd dolláros elmarasztalást tesz 

közzé a facebooknak az adatszivárgással kapcsolatban. 101 

Ezen adatok bányászata és elemzése, valamint kivetítése az amerikai 

választási folyamatra, amelynek során Donald Trumpot választották meg 

az Amerikai Egyesült Államok elnökévé, az egyik legemblematikusabb 

esetként mutatja be az új társadalmi dinamikák politikai és jogi hatásait, 

amelyek az interneten belül jelentkeznek, de az offline világban is 

"következményekkel" járnak. Számos nemzeti és regionális kísérlet történt 

tehát az adatvédelem újrafogalmazására, és maga a Facebook is 

megvalósította egy autonóm felügyelőbizottság létrehozását, amelynek 

feladata a döntések és politikák újraértékelése. Castells már ismertette a 

társadalmi mozgalmakat az internet korában, elemezve például a 2011-es 

egyiptomi forradalmat,102 amely - teszi hozzá - nem lett volna lehetséges a 

Twitter és az Anonymous "csoport" hacktivista akciója nélkül. Schwartz, 

m á s  m ó d o n ,  m e g f i g y e l i  a z  ú j  társadalmi mozgalmak 

sajátosságait a 21. században, és megerősíti az alkotó pillanatok 

bemutatásának lehetőségét, és nem csak a destruktivitás (a szétesés) 

nélkül. 103 

Számos más példa is említhető a hálózati kiszivárgásokra és adatvédelmi 

kérdésekre vonatkozóan. 

 
 
 
 
 
100 CADWALLADR, Carole; GRAHAM-HARRISON, Emma. Kiderült: 50 millió Facebook-profilt gyűjtöttek be a 
Cambridge Analytica számára a nagyszabású adatbetörés során.     The Guardian, 2018. március 23.     Elérhető a 

következő címen: https:/ / w w w . t h e g u a r d i a n . c o m / n e w s / 2 0 1 8 / m a r / 1 7 / c a m b r i d g e -

a n a l y t i c a - f a c e b o o k - i n f l u e n c e - u s - e l e c t i o n .  H o z z á f é r é s :  1 Jan. 2021. 

101 SZÖVETSÉGI KERESKEDELMI BIZOTTSÁG. Az FTC 5 milliárd dolláros büntetést és átfogó új adatvédelmi 

korlátozásokat szab ki a Facebookra. Elérhető a következő címen: https://bit. ly/3wSZEzm. Hozzáférés: 2020. 

július 24. 

102 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2013. 

103 SCHWARTZ, Germano. Az alkotmányok halottak? : a 21. század új társadalmi mozgalmainak konstitutív 

pillanatai és alkotmányozó közlései. 2. kiadás. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. 
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104 valamint a társadalmi mozgalmak új (hálózatos) dinamikájáról. 105 Az 

elméleti építkezés vonalának folytatása azonban szükséges, éppen ezen új 

jelenségek megfelelő megfigyelése és annak megértése érdekében, hogy 

miként lehet alkotmányosságról beszélni a digitális szférában. Ami 

Teubnert illeti, egyik legfontosabb hozzájárulása a horizontális alapjogok 

elemzéséhez, az alapjogok (sérelmük és védelmük) magánszereplők közötti 

kapcsolatához. 

A horizontális kapcsolat ismét decentralizálja az államot, mivel az 

alapvető jogok paradoxonát magukban a rendszerekben, szervezetekben 

vagy hálózatokban kell kezelni (paradoxizálni). A társadalmi mozgalmak 

központi szerepet játszanak a döntések irritálásában és kikényszerítésében, 

de az alapjogi normák kialakulása az egyes területeken végül is a "common 

law alkotmány" módjára alakul ki, azaz formalizált döntések általi 

folyamatos újjáépítésről van szó. 106 E jogok kirekesztő hatékonysága a 

társadalmi intézmények védelmeként jelenik meg a részleges társadalmi 

szférák közötti határzónákban. Maguknak az intézményeknek, 

rendszereknek és hálózatoknak az ökológiai (természeti, pszichikai és 

társadalmi) védelméről van szó. 107 Ezért Teubner szerint az alapjogok 

sérelmének forrását előzetesen azonosítani kell, mivel az embereket sokkal 

inkább fenyegetik a kommunikációs folyamatok 

 
 
 
104 Hogyan szivárgott ki több mint 533 millió facebook-felhasználó személyes adata: SOARES, Lucas; ARRUDA, 

Wellington. A Facebook több mint 500 millió telefon és a felhasználók személyes adatai szivárogtak ki; a brazilok is. 

Olhar digital, 2021. április 3. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/3gMQfE0. Hozzáférés: 2021. április 7. 

105 A facebookról és a közelmúlt hongkongi és tajvani társadalmi mozgalmairól lásd még egy példát: NIP, Joyce; FU, 

King-wa; CHENG, Yu-Chung. Kommunikációs csaták a Facebookon a hongkongi Esernyőmozgalomban és a tajvani 

Napraforgó mozgalomban. SSRN elektronikus folyóirat, [S.l], 2020. szeptember. Elérhető a következő címen: 

https://bit.ly/3d6NbjN. Hozzáférés: 1 Jan. 2021. 

106 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 236. 

107 ROCHA, Leonel Severo. Ökológiai kommunikáció Niklas Luhmanntól. Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 19, n. 

1, jan./apr. 2014. p. 232-262. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/3f4sFQt. Hozzáférés dátuma: 1 jan. 2021. 
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névtelenül. A szabályozás tehát ezt a sajátos logikát követi, mindig utólag 

és ad hoc. 108 

Ezért amikor a digitális alkotmányosságról beszélünk, nem elég 

általánosítani és szimbolikusan meghatározni ezt a kommunikációs 

eszközt (internet), hanem figyelnünk kell az alapvető jogok megsértésének 

helyének reflektív társadalmi gyakorlatára. A közeg az a hely, ahol az 

elemek "laza" módon kapcsolódnak egymáshoz, mondta Luhmann, 

szemben az erős kapcsolódással, amely az alkotmányt jellemzi. Ezért lenne 

szükség egy formálisan szervezett hely megfigyelésére. Luhmann szerint a 

kommunikáció terjesztésének eszközei (írás, tipográfiai sajtó, tömegmédia 

és számítógép) általánosságban felelősek a társadalmi redundancia 

eléréséért, mivel az információ az ismétlés során (amikor elveszíti 

"újdonságát") redundánssá válik. Növelik a kommunikáció címzettjeinek 

körét, így a diffúziónak nem kell a jelenlévők közötti interakcióra 

korlátozódnia. 109 Ezért szerepet játszanak a nyilvános botrányok 

kialakításában és az alapvető jogok megsértésének terjesztésében. 

Ha azonban a digitális média, az internet alkotmányozásáról 

beszélünk, az már egy lépéssel továbbmegy. Luhmannban a tömegmédia 

saját rendszert alkot. 110 És ebben a folytonosságban Teubner a számítógép 

és az internet szemléletével kiterjeszti az alkotmányosodás tézisét erre a 

rendszerre. Vesting számára az alkotmányos fragmentáció tézise, a 

részleges társadalmi szektorok (ön)alkotmányosodása és a joggal való 

összekapcsolása egyfajta stabilizációt és minimális egységet kíván hozni 

ezekbe a folyamatokba, olyasmit, ami 

 
108 TEUBNER, Gunther. Az anonim mátrix: az emberi jogok megsértése "magán" transznacionális szereplők által. In: 
CAMPOS, Ricardo (org.). A súlyozás kritikája: alkotmányos módszer a jogdogmatika és a társadalomelmélet között. 
São Paulo: Saraiva, 2016. p. 273-313. 

109 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Mexikóváros: Herder, 2006. 

110 LUHMANN, Niklas. A tömegmédia valósága. Stanford: Stanford University Press, 2000. 
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magára a hagyományos (nemzeti) alkotmányelmélet hagyományára lehet 

hivatkozni. Elismeri, hogy lehetnek példák a Teubner által említett 

dinamikára, de nem az interneten, mert az internet nem autopoietikus 

kommunikációs rendszer. Ezt úgy kell érteni, hogy: 

 
[egy újfajta kommunikációs médium, amely egy digitális kódon alapul, 

amelyen keresztül minden más médium (nyelv, kép és hang) integrálható [...] 

Ebből a felismerésből az a tézis vezethető le, hogy nem lesz jogilag releváns 

"digitális alkotmány", ahogyan "nyelvi alkotmány" sem volt soha. 111 (kiemelés 

hozzáadva). (kiemelés hozzáadva). 

 

A hálózati szerveződés a politikát és a jogot azáltal alakítja át, hogy 

összekapcsolja a gyakorlati-technikai tudás azon "episztemikus 

közösségekre" jellemző fajtáit, amelyekhez tartoznak. Ez dekonstruálja a 

szervezetnek mint autopoietikus rendszernek a fogalmát, amely az 

egyetlen hely, ahol hierarchiák találhatók. 112 Teubner megállapítja, hogy a 

gazdasági mező hibrid hálózatai túlmutatnak a szerződéses kapcsolatokon 

és a szerveződésen, de a jog autonómiája mégis önreferenciális módon 

rekonstruálódik. Ebben a logikában a jog és a különböző reflexív 

gyakorlatok közötti kapcsolatok a társadalom részleges szektoraiban a 

strukturális összekapcsolás korlátozott módjában formalizálódnak. 113 

Vesting perspektívája a technikai normák által támogatott társadalmi 

reflexív gyakorlatok és a jog közötti kapcsolatot igyekszik bemutatni 

anélkül, hogy feltételezné az utóbbi autonómiáját, annak érdekében, hogy 

 
111 "[...] egy új típusú, digitális kódon alapuló kommunikációs médium, amelynek segítségével minden más 

kommunikációs médium (nyelv, kép és hang) integrálható [...] Ebből a belátásból az a tézis alakítható ki, hogy nem 

lesz "digitális alkotmány", ahogyan jogilag releváns "nyelvi alkotmány" sem volt soha". VESTING, Thomas. 

Alkotmányosság vagy jogelmélet: megjegyzések Gunther Teubnerhez. In: JOERGES, Christian; SAND, Inger-Johanne; 
TEUBNER, Gunther. Transznacionális kormányzás és alkotmányosság. Oxford: Hart Publishing, 2004. 38-39. o. 

112 LUHMANN, Niklas. Organización y decisión. Mexikóváros: Universidad Iberoamericana; Herder, 2010. 

113 TEUBNER, Gunther. Coincidentia oppositorum: hibrid hálózatok a szerződésen és a szervezeten túl. In: GORDON, 

Robert; HORWITZ, Mort (szerk.). Festschrift in Honour of Lawrence Friedman. Stanford: Stanford University 

Press, 2006. 302-325. o. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/35vWnLh. Hozzáférés: 2021. január 1. 
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így a döntések kísérleti úton generálják azokat a normákat, amelyeken 

alapulnak. 114 A Vesting tehát azt tanítja: 

 
Ez az integrációs igény, valamint az együttműködési és koordinációs 

kapcsolatok kialakulása nemcsak a számítógépes műveletek egyre gyorsabb 

ellenőrzésének elsajátításával, hanem a fokozott bizonytalanságérzet 

elsajátításával is együtt jár, amelyet a döntéshozatali folyamat nem tud 

egyszerűen elviselni. 115 (a mi fordításunk). 

 

Joel Reidenberg jogelméletíró, aki a múlt század végén megértette az 

állami szuverenitás paradigmájának felbomlását és a jog jól meghatározott 

"anyagi" határainak - beleértve a szellemi tulajdont is - felbomlását az 

internet technikai infrastruktúrája révén. 116 Vesting azonban Reidenberg 

lex informáticájában, valamint Lessig kijelentésében, miszerint "a kód a 

jog",117 a fizikai és logikai infrastruktúrák, valamint a különböző tartalmi 

rétegek közötti keveredést látja, amelyek nem állnak hierarchikusan 

egymáshoz, de nem is olvadnak össze. Hasonlóképpen, a jog nem az 

internet kódja vagy technikai protokollja. 118 

A hálózatokban léteznek olyan konkrét gyakorlatok, amelyekből 

technikai szabványok alakulnak ki, és amelyek viszont az internetre 

vonatkozó jogi megfontolások alapjául szolgálnak. Látható, hogy a Vesting-

hálózatok episztemológiája 

 
 
114 VESTING, Thomas. A jogelmélet: bevezetés. São Paulo: Saraiva, 2015. 

115 "Ez az integrációs igény, valamint az együttműködés és koordináció hálózatszerű kapcsolatainak növekedése 

nemcsak a számítógépes irányítási műveletek növekvő sebességének elsajátításával jár együtt, hanem a 

bizonytalanság fokozott érzetének elsajátításával is, amelyet a döntéshozatali folyamatok nem tudnak egyszerűen 

elnyelni". VESTING, Thomas. Jogelmélet és a jog médiája. Cheltenham: Edward Elgar, 2018. p. 458. 

116 REIDENBERG, Joel. Hálózatok irányítása és a kibertérre vonatkozó szabályalkotás. Emory Law Journal, Atlanta, 
45. évf. 3. szám, 1996. jún./szept. 907-926. o. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/32MNFqa. Hozzáférés 

dátuma: 2021. jan. 5. 

117 LESSIG, Lawrence. Kód: 2.0 verzió. New York: Basic Books, 2006. 1. o. 

118 VESTING, Thomas. A jog autonómiája és a hálózati normák kialakítása. German Law Journal, Cambridge, 5. évf. 

6. szám, 2004. június, 639-668. o. Elérhető a következő címen: https://bit.ly/3kAcSdi. Hozzáférés: 2021. január 5. 
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nem vezet a jog teljes autonómiájának megerősítéséhez, a korlátok 

meghúzásához, és nem vezet a technika és a jog közötti teljes 

összemosódáshoz, hogy úgy mondjam. Meg kívánja mutatni a társadalmi 

és jogi tudás kialakulása közötti kapcsolat alapjait és dinamikáját a konkrét 

médiakontextusokban. Ebben az értelemben, a jog politikai-jogi 

dimenzióira reflektálva, a hálózati kultúrában, azt tanítja, hogy: 

 
Az új "internettörvény" legfontosabb feladata, hogy a különböző műszaki 

hálózati megoldások biztosítása, valamint azok nyitottságának és 

átjárhatóságának biztosítása révén garantálja a hálózat innovativitását. A 

kibővített nemzeti és transznacionális (köz)médiajognak nyitva kell tartania az 

egész internetet az önátalakítási és innovációs folyamatok előtt [...] magában 

foglalná a közterület megőrzését, mint olyan szférát, amelyben az internet 

nyilvános ("nyitott") kultúrája és a gyakorlati tudástartalékok spontán módon 

fejlődhetnek. 119 (a mi fordításunk). 

 

A 21. század még csak néhány évtizedes, és a számítógépek és az 

internet növekvő használata által a társadalomban okozott átalakulások 

fényében nehéz meghatározni egyetlen követendő utat. A jog és az 

alkotmányjog szempontjából a legfontosabb dolog annak garantálása, hogy 

nem térünk vissza a klasszikus álláspontokhoz, a biztonság és az egység 

keresése szempontjából, amelyet n e m  l e h e t  stabil módon vagy erővel 

megnyerni. Vesting tanítása szerint tehát a jogelméletnek hipertextként 

kell megjelennie, amely képes a különböző ismeretek és társadalmi 

gyakorlatok közötti kapcsolatok és összeköttetések új formáinak 

kialakítására. 120 Ha a jogelméletet 

 
 
119 "Az új "internettörvény" legfontosabb feladata, hogy a különböző technikai hálózati megoldások biztosításával, 
valamint ezek nyitottságának és átjárhatóságának garantálásával biztosítsa a hálózat innovációs képességét. Egy 
kibővített nemzeti és transznacionális (köz)médiatörvénynek nyitva kellene tartania az egész netet az önátalakítási és 
innovációs folyamatok előtt [...] magában foglalná a közterület megőrzését, mint olyan területet, ahol a nyilvános 
("nyitott") internetes kultúra és gyakorlati tudáskészletei spontán módon fejlődhetnek". VESTING, Thomas. A jog 
autonómiája és a hálózati normák kialakítása. German Law Journal, Cambridge, 5. évf. 6. szám, 2004. június, 663. 
o. Elérhető: https://bit. ly/3kAcSdi. Hozzáférés: 2021. január 5. 

120 VESTING, Thomas. A jogelmélet: bevezetés. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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az, hogy ezt egy digitális modell - például a Privacy by Design (PbD) 

koncepcióban szereplő Privacy Enhancing Technologies/PETs - alapján 

teszik-e, vagy az alkotmányok a Crowdsourced modellt követik, ahogyan 

azt Izlandon megkísérelték, másodlagos. 121 

A legfontosabb, hogy az elmélet nyitott legyen a társadalmi 

gyakorlatok átalakulásaira, például a közösségi hálózatokban a szociabilitás 

új tereire és az alapvető jogok problematikájára az interneten. Az alapvető 

jogokra úgy kell gondolni, mint "[...] az egyének közötti társulás és 

közvetítés alapvető formáira, amelyeken belül [...] a szubjektivitás és az 

individualitás lehetővé válhat". 122 A hálózatok kultúrájában e védelmek 

nagy problémája a szubjektivitások építésének új formáinak sérülésére utal 

az interakciós platformokon, már nem k ö z v e t l e n ü l  e g y  k o n k r é t  

e g y é n  v a g y  c s o p o r t , hanem a digitális kommunikáció és ennek az 

új valóságnak a mesterséges folyamatai által. Mindez a társadalom e 

gyakorlati átalakulásainak befogadásán és annak felismerésén múlik, hogy 

a formális szervezeteken kívül előállított tudás számít. 

Ezekkel a megfontolásokkal tehát Teubner tézise a szociális 

alkotmányosságról csak "gyenge" értelemben tartható fenn. Az 

alkotmánynak az államtól való függősége módosul, de nem tűnik el, ahogy 

az ICANN példájából is kitűnik. Egy másik területet kiemelve, 

gondolhatunk a facebookon a tartalom moderálásával és a 

véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos kérdésekre. A független 

Felügyeleti Bizottság kialakítása fokozza a ko- és a kooperáció dinamikáját. 

 
 
121 SCHWARTZ, Germano. Az alkotmányok halottak? : a 21. század új társadalmi mozgalmainak konstitutív 

pillanatai és alkotmányozó közlései. 2. kiadás. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. 

122 VESTING, Thomas. Szomszédság: alapvető jogok és elméletük a hálózatok kultúrájában. In: CAMPOS, Ricardo 

(org.). A súlyozás kritikája: alkotmányos módszer a jogdogmatika és a társadalomelmélet között. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 252. 
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a követendő normatív szabványok generálása, de az egyes országok 

szabályozásának és állami politikáinak is fokozatosan egységesülniük kell, 

hogy ezen a területen többé-kevésbé homogén védelmet teremtsenek. 

A nemzeti alkotmányok kénytelenek lesznek globális problémákat 

megoldani az internettel kapcsolatban, és az út a nemzeti elemek 

újrajelölése a hálózati struktúrák megfelelő értelmében. 123 Ahhoz, hogy az 

állam ezeken a területeken cselekedni tudjon, szükség van egy előzetes, 

ezekre a területekre vonatkozó sajátos normativitásra, mert csak ott, ahol 

"[...] a jogok kirekesztő erőt gyakorolnak, hogy kiegyensúlyozzák és 

megvédjék a hatalmat annak eredeti, inkluzív paradoxonával szemben [...], 

ott maradhat fenn egy reziduális államforma". 124 Akár az 

alkotmányelmélet (Teubner), akár a jogelmélet (Vesting) útján, a hatalom 

megszervezésének és az alapvető jogok "garantálásának" problémája a 

digitális szférában az államnak más formalizált szervezetekkel együtt 

történő fellépését kell megfigyelnie sajátos, saját társadalmi gyakorlataik 

révén már előre strukturált hálózatokban, az internet technikai-logikai 

infrastruktúrájával szoros összefüggésben. 
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A globális társadalom és az alapvető jogok 
horizontális hatékonysága Gunther Teubnerben 

 
Gabriel Pedro Moreira Damasceno1 
Lara Santos Zangerolame Taroco2 

 
 

1 Bevezetés 
 

Teubner egyik fő állítása, amelyet ebben a tanulmányban vizsgálni 

kívánunk, hogy az elmúlt évtizedekben a nemzetközi közjogon túl új 

globális koordinációs és jogi döntési formák alakultak ki, amelyek 

közvetlen hatással vannak az alapvető jogok védelmére és hatékonyságára. 

Ezért a szerzőnek a transznacionális rendben érvényesülő alapvető 

jogokról szóló gondolatainak jobb kibontása érdekében, amelyet ebben a 

tanulmányban feltáró kutatás alapján, irodalmi áttekintésen keresztül 

végzünk, a nemzetközi jog fogalmának meghatározásával kezdjük. Az első 

témakör felvázol néhány olyan előfeltételt, amely szükséges a Nemzetközi 

Társadalom témáival, bővülésével és esetleges széttöredezésével 

kapcsolatos különböző nézőpontok és doktrinális eltérések megértéséhez. 

Ezt követően rátérünk a globális jogi széttagoltság és pluralizmus 

diagnózisára, hangsúlyt fektetve a szerzőnek az e kontextus kezelésére 

kialakítandó jogi tervezéssel kapcsolatos észrevételeire. Ezen a ponton 

három érv tűnik ki 

 
1 PhD-hallgató az UNISINOS jogi karán. Mesterjogász az UFMG-n. A CEDIN nemzetközi jogi szakjogásza. A 
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igazságszolgáltatási rendszerek nemzetközivé válásának tanulmányi csoportjának, mindkettő az UNISINOS-nál. Az 
UFU Kritikus Nemzetközi Jogi Tanulmányi Csoportjának tagja. Az UNIPAMPA jogi episztemológiai tanulmányozó 
csoportjának tagja. Ügyvéd. E-mail: gpmdamasceno@hotmail.com. 

2 Közjogi doktorjelölt az Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS (ösztöndíjas Capes/PROEX). A Vitória 

jogi kar - FDV - jogi mesterszakos hallgatója. E-mail: larasantosz@hotmail.com. 



294 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
a rendszerelméletből kifejlesztett és megfogalmazott, az alábbiak szerint 

értelmezett a Teubner, amely vannak: a globális jog 

széttöredezettségének  aradikalitása és többdimenziós volta, amely 

túllépi a jogi jelentések, politikai és gazdasági jelentések; a 

globális jog normatív egységének lehetetlensége, és végül egy olyan logika 

kialakításának szükségessége, amely lehetővé teszi az ütköző egységek laza 

ö s s z e k a p c s o l á s á t , tekintettel arra, hogy a jogi széttagoltság elleni 

küzdelem lehetetlen. 

A diagnózis felvázolása után az alapvető jogok transznacionális 

jogrendben való horizontális érvényesülésének kérdésével foglalkozik, 

hangsúlyt fektetve e jogok funkcióira, és arra összpontosítva, amit 

Teubner globális colère publique-ként és common law alkotmányként 

azonosít. Az emberi jogok transznacionális magánjogi alanyokkal 

szembeni érvényességének kritériumaival foglalkozunk, tekintettel a 

transznacionális üzleti vállalatok által elkövetett emberi jogi jogsértésekkel 

kapcsolatos számos botrányra. Ezeknek az alanyoknak az 

elszámoltathatósága - Teubner érvelése szerint - éppen az alapvető jogok 

érvényességének elismerésétől függ a magánjogi jogalanyokkal szemben, 

ami szintén indokolást igényel, és magában foglalja e jogok konstitutív és 

korlátozó funkcióit, a horizontális hatékonyság hagyományos jelentésén 

túl. Ez azért van így, mert végső soron ezek a jogok korlátokat szabnak a 

társadalom egyes szektorainak a környezetükkel szemben, garantálva az 

autonómiát a társadalom részleges racionalitásainak totalizáló 

tendenciáival szemben. 

A nemzetközi társadalom kiterjedésének elismerése és az állami 

cselekvés logikáján kívüli új szereplők - például a transznacionális 

vállalatok és a civil társadalom tagjai - bevonása azonban nem tűnik 

elegendőnek. Még mindig létezik egy kevéssé figyelembe vett 

kommunikációs folyamat, amely közvetlenül befolyásolja az alapvető jogok 

megsértésének bírósági úton való megjelenését, és amelyet Teubner 



anonim mátrixként azonosított. 
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1 Töredezettség és globális jogi pluralizmus: Gunther Teubner diagnózisa 
 

Tekintettel a Luhmann által megalkotott világtársadalom fogalmára, 

és rámutatva az államilag szervezett társadalmakról a globális 

társadalomra való lehetséges átmenetre, Teubner kiemeli a rendszerközi 

konfliktusszabályok létezését, amelyek nemcsak a nemzeti magánjogok 

ütközéséből erednek, hanem a különböző globális társadalmi szektorok 

ütközéseként is előrevetítik magukat (TEUBNER, 2005, 115. o.). A 

széttöredezettséget eredményező konfliktusokat szító okok között 

azonosítható a bírósági hierarchia hiánya, valamint a különböző 

szervezetek és szabályozási rendszerek eltérő politikáinak elterjedése, ami 

szintén meghatározó tényezője a fent említett ütközésnek. 

Ebből kiindulva azt javasolja, hogy a nemzetközi társadalom 

viszonyainak konstitucionalizálódása megelőzi a globális töredékek - 

nemzetek, transznacionális rezsimek, regionális kultúrák - alkotmányainak 

egymással való összekapcsolódását, ami az ütközések alkotmányos jogát 

generálja. E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy Teubner szerint a 

széttöredezettséggel és a részleges társadalmi alkotmányok kialakulásával 

kapcsolatos problémák nem csak a globalizáció megjelenésére vezethetők 

vissza, ahogyan azt egyes szerzők állítják. 

A nemzeti államok kontextusában a részleges társadalmi szektorok 

által létrehozott alkotmányok jelzik, hogy a széttagoltság és a pluralizmus 

kérdése nem új keletű. Az alkotmányozásnak ez a transznacionális teret is 

átvevő folyamata "a modernitás alkotmányosságának egyik alapvető 

deficitjét érinti, amely a nemzetállam kezdete óta megválaszolatlan marad, 

amikor a nem állami társadalmi szférák szabályozásának kérdésével 

foglalkozik" (TEUBNER, 2016, 67. o.). Ezért a 
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A szociális alkotmányosság problémája nem a globalizációval kezdődött, 

hanem a társadalmi egész széttöredezése és e töredékek nemzetállami 

autonómiája óta jelen van, ami a mai forgatókönyv szerint most erősödik. 

Amint azt a következő témakörben elmélyítjük, a társadalom 

funkcionális differenciálódása, amelyet már a nemzeti állam e kezdeti 

pillanataiban is azonosítottunk, nagyobb erővel kezdett kivetülni a globális 

társadalomra, amely a transznacionalizáció következtében felerősítette az 

addig nem tapasztalt tendenciákat és problémákat (TEUBNER, 2016). Ezt 

a forgatókönyvet, valamint a nemzetközi jog alapjául szolgáló 

feltételezéseket és nézetkülönbségeket figyelembe véve a következő 

témakör a globális jogi széttöredezettség és pluralizmus kezeléséhez 

szükséges diagnózist és Teubner néhány elméleti elemének elmélyítését 

mutatja be. 

Teubner megjegyzi, hogy a jog és a politika közötti közelítés a 

politikai redukcionizmus felé hajlik, mivel csak egydimenziós 

magyarázatot ad a konfliktusokra. Ebben az esetben fontos megjegyezni, 

hogy a globális jog széttöredezettsége nem csak a konfliktusszabályokról 

vagy politikai konfliktusokról szól. Valójában "a globális társadalomban 

intézményesült különböző racionalitások között fellépő ellentmondásokból 

ered" (TEUBNER, 2005, 117. o.), ami a konfliktusnormák jogi 

tervezésének újragondolását teszi szükségessé, bár elismerik, hogy a jog 

önmagában nem képes feloldani ezeket az ellentmondásokat. 

Ezt a forgatókönyvet figyelembe véve három érv kerül 

felsorakoztatásra a javasolt jogi tervezés irányítására, nevezetesen: a 

globális jog széttöredezettsége radikális, többdimenziós és mélyreható, és 

nem ragadható meg egydimenziós, akár jogi, politikai vagy gazdasági 

perspektívával. Másodszor, a globális jog normatív egységére való törekvés 

fenntarthatatlan, tekintettel arra, hogy lehetetlenség a 
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egy olyan metaszint létezése, ahol minden konfliktus globális szinten 

megoldható, ami a jogi fragmentáció felerősödéséhez vezet, és végül a jogi 

fragmentáció ellen nem lehet küzdeni, legfeljebb csak a fragmentumok 

normatív kompatibilitására lehet törekedni, egy olyan hálózati logika 

kialakításától függően, amely elősegítheti az ütköző egységek laza 

összekapcsolódását (TEUBNER, 2005). 

A globalizáció egyes társadalomelméletek hozzájárulása alapján 

Teubner a jogi fragmentációval úgy foglalkozik, hogy azt magának a 

globális társadalomnak a mélyreható fragmentációs folyamataihoz 

kapcsolja, amelyek a policentrikus globális társadalom racionalitási 

konfliktusai; az operatív integritás; a globális jog belső (koevolúciós) 

differenciálódása; a centrum-periféria megosztottság és az önkonstituáló 

rezsimek szempontjából figyelhetők meg. Amikor a policentrikus 

globalizációval foglalkozunk, a reflexió egy olyan globalizációs modellből 

indul ki, amely túllép a gazdaságon, amennyiben az "a társadalom 

felgyorsult differenciálódásaként strukturálódik különböző autonóm 

társadalmi rendszerekre, amelyek mindegyike átlépi a területi határokat és 

globalizált módon konstituálja magát" (TEUBNER, 2005, 118. o.). 

A tudomány, a technológia, az egészségügy, a közlekedés, a kultúra, a 

sport, ezek a rendszerek mindegyike a saját logikájából kiindulva egy 

autonóm globális rendszert hoz létre, amely a saját működési kolostorába 

zárt, és olyan szférát hoz létre, amely lehetővé teszi saját racionalitásának 

fokozását. Ezen a ponton Teubner (2005) a maximalizálás racionalitásának 

fogalmára utal, amely különböző globális jellegű társadalmi funkcionális 

rendszereket foglal magában, amelyek fokozzák differenciált 

racionalitásukat, és ezzel együtt kockázatokat is rejtegetnek az emberek, a 

természet és a társadalom számára. Ahogy Leonel Severo Rocha (2019) 

rámutat, a modernitás olyan reflexiót közelít, amely két egyidejű, sok 

konfliktusban álló projektet kíván összeegyeztetni: a társadalmi valóság 

stabil modelljeinek létrehozására irányuló akaratot és, 
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Ugyanakkor annak tudatában, hogy a társadalmi helyzet mindig 

meghatározhatatlan, a világ pedig ábrázolhatatlan. 

Ily módon "a modernitás dilemmája egy olyan világ racionalitásának 

kidolgozási javaslata, amelyről köztudott, hogy differenciáltsága miatt 

nem képes teljes mértékben megfigyelni" (ROCHA, 2019, 202. o.), ami a 

rendszerek fogalmából jobban megérthető. A társadalomtudományok 

kontextusában a rendszereket "a kommunikáció strukturált rendjeiként" 

(BITENCOURT; RECK, 2016, 137. o.) azonosíthatjuk, míg a kommunikáció 

lehetővé teszi a pszichikus rendszerek közötti kapcsolatot az információ 

révén, és ha rendezettek, "bizonyos szerveződési elvek alapján stabilitást 

nyernek, rendszereket alkotnak" (BITENCOURT; RECK, 2016, 137. o.). A 

rendszerelmélet számára egy rendszer differenciálódási folyamata 

egyidejűleg "a rendszer fejlődése során kialakuló belső differenciálódást" 

(LUHMANN, 2006, 397. o.) követel meg. 

Ebben a rekordban a belső differenciálódás formája az, ahogyan "a 

részrendszerek (alrendszerek) közötti kapcsolatok a teljes rendszer 

rendezettségét fejezik ki (...) a belső differenciálódás azt is jelenti, de nem 

csak azt, hogy a részrendszer szempontjából minden, ami a rendszerhez 

tartozik, környezet" (LUHMANN, 2006, 397. o.). Ráadásul "a 

megkülönböztetések bizonyos körülmények között megismételhetők, és 

így stabilitásra tesznek szert" (RECK, 2009, 50. o.), ami a rendszerben 

stabilitást nyerő fogalmakból figyelhető meg. Az önmagát differenciáló és 

a környezet részvételét megszüntető rendszer hivatkozott operatív 

zártsága, ahogyan azt Luhmann A társadalom törvénye című művében 

tárgyalja, a döntést hozó rendszer belső szükségszerűségéből fakad: 

 
A rendszer állapota nem tekinthető a világ állapotából eredőnek. A 

rendszer/környezet különbséget a rendszerben a következőként tapasztaljuk 

meg 
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nyitott probléma; a lezárással kapcsolatos széleskörű tapasztalat, majd az ezt 

lehetővé tevő intézmények kialakulásának végén maga a rendszer kénytelen 

dönteni (LUHMANN, 410. o.). 

 

Teubner kiemeli, hogy a jogi széttagoltság és a társadalmi 

differenciálódás között fennálló kapcsolat jobb megértéséhez el kell 

mozdulni attól az előfeltevéstől, hogy a jogrendszer szigorú értelemben 

csak a nemzetállam szintjén valósulhat meg, noha a klasszikus 

alkotmányosságnak nehézséget okoz az alkotmánynak ezen túlra való 

kivetítése (TEUBNER, 2016). Ezen ellenállás ellenére a jog a funkcionális 

differenciálódás logikájának eredményeként globálisan is egységes 

rendszerként honosodott meg, és a nemzetállamon túl is megfigyelhető az 

alkotmányosodás. A nemzetállami kontextustól eltérően azonban "a 

világjog egysége strukturálisan már nem a hierarchikus szerveződés 

szerint biztosított normatív rendelkezések összhangján alapul" 

(TEUBNER, 2005, 119. o.). 

Az alapozás eljárási szempontból történik, figyelembe véve, hogy a 

jogi műveletek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A kötöttségnek ezen a 

sajátos módján keresztül "a rendkívül különböző jogrendszerek kötelező 

normatív érvényességet ruháznak át" (TEUBNER, 2005, 119. o.), ami 

globális szinten is biztosítja a jogrendszer egységét, ami nem szünteti meg 

a konfliktusok sorát ezen a területen. Meg kell azonban jegyezni, ahogy 

Teubner (2005, 119. o.) megjegyzi, hogy a világjog jogi egysége a normatív 

konzisztenciától a működési integritás felé halad. 

Ami a jog belső differenciálódását illeti, a globális jog 

megkülönböztetése annyiban történik, hogy a jogot évszázadokon 

keresztül a nemzetállamok politikai logikájából kiindulva gondolták el, 

amely a nemzeti jogrendek sokaságában nyilvánult meg, amelyek 

mindegyike kötődött a nemzeti jogrendekhez. 
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a saját területi körülhatárolása. A nemzetközi szervezetek és szabályozási 

rendszerek bővülésével az történik, hogy "a jog nemzeti differenciálódását 

átfedő ágazati széttagoltság" (TEUBNER, 2016, 135. o.). Ez a területi 

differenciálódásból az ágazati differenciálódásba való átmenet, amely az 

autonóm jellegű magánjogi rendszerekben is jelen van, amelyek nem nem 

állami jellegűek, és az állami fellépéstől függetlenül hoznak létre 

szabályozási normákat. 

Ezen a ponton nem áll meg az a feltevés, hogy a globális jog csak a 

jogalkotás és az állami szankcionálás folyamatán keresztül nyer 

érvényességet. Ennek oka, hogy az olyan területeken, mint a globális 

gazdaság és az internet, a globális érvényességre igényt tartó autonóm jog 

a kortárs magánjogi rendszerek részeként jelenik meg. Ezek az autonóm 

nem állami rendszerek "a klasszikus normatív hierarchia összeomlását" 

eredményezik. (TEUBNER, 2005, 120. o.), 

reprodukálva a a globális jogban rejlő centrum/periféria 

felosztás megismétlése. Ahogy Teubner (2005, 121. o.) rámutat, "bár a 

bíróságok foglalják el a jog központját, a perifériát különböző autonóm jogi 

rendszerek lakják", amelyek a jog határain jönnek létre, és autonóm 

társadalmi szektorokkal tartanak fenn közeledéseket. 

Amikor e rezsimek logikájának a társadalmi szektorokkal való 

összekapcsolódása megtörténik, a strukturális konfliktusok különböző 

formái jönnek létre, amelyek "a jogon belül változatos funkcionális 

rendszereket hoznak létre" (TEUBNER, 2005, 122. o.), ami hozzájárul az 

általános jogi széttagoltsághoz, amennyiben: 

 
Los juzgados, tribunales, comités de arbitrajes y otros organismos de 

resolución de disputas, se encuentran tan estrechamente acoplados - tanto en 

términos organizativos como en términos de percepción de sí mismos - con 
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sus propios regímenes especializados, que necesariamente contribuyen a la 

fragmentación jurídica global (TEUBNER, 2005, 122. o.). 

 

Ami az alkotmányozás kérdését illeti, globális szinten az 

alkotmányozás tengelye a nemzetközi kapcsolatok rendszerétől a 

különböző társadalmi szektorok felé tolódik el, amelyek létrehozzák saját 

polgári alkotmányukat (TEUBNER, 2005). Az alkotmány ebben a 

felfogásban nem csak az intézményesített politika értelmére utal, hanem a 

civil társadalom nem politikai konfigurációira is más szférákban. 

Ily módon "az önalapító rezsimek önmagukat mint önkonstituált 

rezsimeket erősítik meg" (TEUBNER, 2016, 89. o.), mert amellett, hogy 

speciális elsődleges normákat hoznak létre, a jogalkotás, a jogi elismerés és 

a jogi szankciók alapján saját másodlagos normákat is termelnek. Ebben a 

regiszterben az alkotmányok akkor keletkeznek, amikor "a kettős 

reflexivitás jelenségei jelennek meg - vagyis az önmagát konstituáló 

társadalmi rendszer reflexivitása és a konstitutív önalapítás ilyen 

folyamatát támogató jog reflexivitása" (TEUBNER, 2016, 58. o.), ez utóbbi 

az alkotmányozás folyamatának kezdetét jelöli ki. 

Tekintettel a globális jog töredékes jellegzetességeire, Teubner 

megerősíti azt az állítást, hogy az egységre való törekvés ezen a területen 

csak egy kiméra, "az egyetlen reális lehetőség a jog heterarchikus 

formáinak kialakítása, amelyek csupán laza kapcsolatokat teremtenek a jog 

töredékei között" (TEUBNER, 2005, 124. o.). 124), amely a következőkből 

indul ki: a jog hierarchikus egysége helyett egyszerű normatív 

kompatibilitás; a jogi normák létrehozása az autonóm jogrendszerek 

közötti irritáció, megfigyelés és kölcsönös reflexió révén, valamint a Jogok 

közötti konfliktusokhoz való alkalmazkodás decentralizált módszerei mint 

jogi módszer. Így a nemzetközi konfliktusok és a 
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a rendszerek közötti konfliktusok, a hierarchia hiánya miatt érdemes 

megvizsgálni a Teubner által jelzett utakat e konfliktusok kezelésére, 

különösen az alapvető jogok és azok transznacionális horizontális 

hatékonysága tekintetében. 

 
2 Az alapjogok horizontális hatékonysága a transznacionális jogrendben: a globális 
colère publique-tól a Common Law alkotmányáig 
 

Az alapjogok lehetséges érvényességi alapjainak elemzése során a 

transznacionális jogrendben Teubner a jusnaturalista javaslatot és a jogi 

pozitivista megközelítést egyaránt figyelembe veszi. Ami az előbbit illeti, a 

szerző rámutat, hogy a kulturális pluralizmusra tekintettel az emberi jogok 

bármilyen, egyetemes érvényességen alapuló jusnaturalista konstrukciója 

nem tartható fenn, ami kizárja a természetjogi hagyományon alapuló 

igazolás lehetőségét (TEUBNER, 2016). Ami a jogpozitivizmust illeti, a 

nehézség érintőlegesen kapcsolódik magához az érvényesség forrásához, 

amelynek azonosítása nehézkes és túlmutat a hazai jogrendszer 

dinamikáján, mivel az államon kívüli szereplők sokaságát veszi figyelembe. 

Ahelyett, hogy a nemzeti alapjogok kiterjesztését vagy a társadalmi 

normák jogi normává nyilvánítását javasolná, Teubner rámutat arra, hogy 

a konkrét rendszerek intézményei által hozott, a jogi érvényességről szóló 

konkrét döntésekre kell támaszkodni (TEUBNER, 2016). Ezen túlmenően, 

az alább tárgyalandó döntéshozatali gyakorlatokon túlmenően Teubner azt 

is megkérdőjelezi, hogy a colère publique a globális jog forrásaként 

működhet-e, amely a botránykeltés révén emberi jogokat teremt. 

Visszatérve Luhmann emberi jogokkal kapcsolatos megfontolásaihoz, ki 

kell emelnünk az elvárások meghiúsulásának helyzetét ebben az 

összefüggésben, amennyiben: 
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Az emberi jogok megerősítésének legaktuálisabb formája így egyúttal a 

legeredetibb (legtermészetesebb) is lehetne. A normákat azok megsértése 

révén ismerik el; az emberi jogokat pedig annyiban, amennyiben figyelmen 

kívül hagyják őket. Ahogy az elvárások gyakran a frusztrációjuk révén válnak 

tudatossá, úgy a normák is gyakran a sérelmük révén (LUHMANN, 2000, 154. 

o.). 

 

Ennek megfelelően a globális szférában, az akkor kialakult 

kapcsolatok és tárgyalások dinamikája miatt az alapvető jogok nem válnak 

normává, mielőtt megsértik őket. De éppen ellenkezőleg, a sérelmük és az 

ennek megfelelő felháborodás révén lépnek érvénybe. Ezt a gyakorlatot 

Luhmann paradoxonként azonosítja, és csak a paradoxon-mentesítés az, 

ami lehetővé teheti, hogy a jog kiemelkedjen ebből a botrányos helyzetből. 

Ebből a frusztrációs helyzetből, amely a rendszereket "saját múltjuk 

rekonstrukciójához" (LUHMANN, 2000, 156. o.) vezeti, és egy olyan 

paradoxont rejt, amelyben "a norma érvényessége a nem teljesítésében 

mutatkozik meg" (LUHMANN, 2000, 158. o.), Teubner a kialakuló 

joggyakorlat megfigyelését javasolja. Mindezt azért, hogy megértsük, 

hogyan kezeli azt a paradoxont, amely az intézményesített 

megkülönböztetésekből fakad, amelyek fenntartják az alapjogok 

érvényességét ezekben a botrányosodási folyamatokban, és elősegíthetik a 

megkérdőjelezhető gyakorlatok elítélését is. 

A bíróságok döntéshozatali gyakorlata beépülhet ennek a colère 

publique-nak az igényeibe, és a normák meghatározásával is hozzájárulnak 

a transznacionális alapjogok jogi érvényességének megalapozásához, bár 

nem lehet azt állítani, ahogyan arra Teubner (2016) rámutat, hogy ez az 

érvényesség kizárólag e gyakorlatokból ered. Ezután egy összetett, 

különböző szereplőkből álló folyamat következik, amely az alapvető jogok 

pozitivizálásának aktusaihoz vezet. 
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Ezek közül Teubner kiemeli a nemzetközi bíróságok, amelyek a 

szokásjoghoz hasonló mozgalomban határozzák meg az alapjogok 

normáit, amelyek meghatározzák, hogy az adott rendszerben melyik 

alapjognak van kötelező ereje; a társadalmi alkotmányosság, amely a 

tiltakozásokban, a népi akciókban és a tömegmédia általi következetes 

terjesztésben nyilvánul meg, és amely tartalmat ad annak a 

botrányosításnak, amely az alapjogok érvényességének fenntartásáért 

felelős jogi konstrukcióban csúcsosodik ki, a másodlagos normativitáson 

túl, de a globális rendszerbe integrálva; és a nemzeti bíróságok, amelyek 

intézkedései a külföldi ítéletek elismerésére és más rendszerek 

határozatainak átvételére vonatkoznak, lehetővé téve "az alapvető jogok 

transznacionális közös jogának" kialakulását (TEUBNER, 2016, p.67). 

Ahogy Teubner emlékeztet bennünket, nem a nemzeti bíróságok 

főszereplői fellépéséről van szó, ahogyan azt az állampozitivista 

értelmezés állítja, hanem olyan döntésekről, amelyek sok máshoz 

hozzáadódva és más szereplőkből is összeállva a fent említett 

forgatókönyvet eredményezik. A többszörös kölcsönhatás összetett 

folyamatát a "common law constitution"-nel azonosítják, mint azzal a 

folyamattal, amelynek révén az alapvető jogok pozitivizálódnak a 

transznacionális köz- és magánrendszerekben egy ismétlődő 

döntéshozatali folyamat során, amely a választottbíróságok döntései, a 

nemzeti bíróságok, a magánszereplők közötti szerződések, a társadalmi 

normatizáció és a tiltakozó mozgalmak botrányt keltő akciói között zajlik. 

Ez t e h á t  a  d e k o n s t i t u c i o n a l i z á c i ó  folyamata, amely a 

döntések spontán mozgásaként á t h a t j a  és alkotja a common law 

alkotmány fogalmát: 



Gabriel Pedro Moreira Damasceno; Lara Santos Zangerolame Taroco | 305 

 
(...) a hatalmi pozícióban lévő szereplők által a pillanatnyi szituatív igényekre 

reagálva (...) ez nem azt jelenti, hogy a globális alkotmány a különböző ágazati 

alkotmányok összessége lesz; inkább azt sugallja, hogy a globális alkotmány 

egy patchwork lesz, és valószínűleg inkább eseti alapon kell majd 

meghatározni, mint értelmesen vagy koherens módon megírni: inkább egy 

anyagi, mint egy formális alkotmány (TEUBNER, 2016, 78. o.). 

 

Azonban még ha a transznacionális rendszerek maguk határozzák is 

meg az alapvető jogokra vonatkozó saját normáikat, akkor is nyitva marad 

az a kérdés, hogy ezek az alapvető jogok nem csak az állami szereplőkkel, 

hanem a magánszereplőkkel szemben is kötelező érvényűek-e. Az állami 

cselekvés doktrína hagyományosan szembenéz ezzel a forgatókönyvvel, 

tekintve, hogy a magánszereplők csak akkor sérthetik mások alapvető 

jogait, ha cselekedeteikben az állami cselekvés valamely eleme 

azonosítható, vagy azért, mert a cselekedetekben állami szervek 

azonosíthatók, vagy azért, mert ők maguk közfeladatokat látnak el. 

Teubner (2016) rámutat arra, hogy az állam központi szerepén túlmenően 

egy másik útra is szükség van, amely a transznacionális szférában nem 

értelmezhető mindenütt jelenlévő szereplőként, ahogyan azt az állami 

cselekvés doktrínája állítja. 

Az általánosítás és az újraszabályozás az alapvető jogok és azok 

horizontális hatékonyságának megértéséhez a legmegfelelőbb eszközként 

jelenik meg. Ebben az összefüggésben nem az állam mint olyan, hanem a 

politikai hatalom rendszerspecifikus eszközei, amelyek kötöttségétől az 

alapjogoknak meg kell szabadulniuk, és az általánosítás és újraszabályozás 

által vezérelt folyamatban a társadalomban valóban hatékony más 

kommunikációs eszközök felé kell általánosítaniuk (TEUBNER, 2016). Az 

újraszabályozási folyamat viszont nem jelentheti csupán az alapvető jogok 

dogmatikus csökkentését, a különböző társadalmi kontextusok 

figyelembevétele nélkül. 
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Ehelyett az alapvető jogokat, amikor újrafogalmazzák, újra hozzá kell 

igazítani az egyes részterületekre jellemző társadalmi logikához és 

normativitáshoz, és természetesen ugyanúgy hozzá kell igazítani az ott 

érvényes jogi normákhoz. Ez azt jelenti, hogy "minden egyes részleges 

alkotmányban a szinguláris közegnek - pénz, jog, tudomány - 

decentralizáltan elosztott alapjogi pozíciókban kell felhígulnia" (TEUBNER, 

2016, 62. o.). 

Az általánosítás és újraszabályozás folyamatai mellett Teubner (2016) 

arra is rámutat, hogy az alapjogok a különböző társadalmi szektorok 

számára a befogadás mechanizmusai, amelyek a társadalom részleges 

szektorainak önnormatizációját támogatva hozzájárulnak a polgári 

alkotmányok konstitutív funkciójához. Ezen túlmenően a társadalmi 

alkotmányok számára korlátozó funkciót is betöltenek, amikor az egyes 

rendszerszintű dinamikák saját határainak megteremtéséről van szó. Az 

alapjogok tehát arra szolgálnak, hogy a társadalmi szektorok számára 

korlátokat szabjanak a környezetükkel szemben, amelyek révén az 

ágazatokon kívüli egyének és intézmények autonómia garanciákat kapnak 

ezekkel a terjeszkedési tendenciákkal szemben (TEUBNER, 2016). 

Az alapjogok inkluzív hatékonyságával foglalkozva Teubner rámutat 

arra, hogy a horizontális hatékonyságról szóló viták során, amelyek 

hagyományosan csak a védelmi funkcióval foglalkoznak, ez a téma 

figyelmen kívül marad. Ezen a ponton a funkcionális differenciálódás 

befogadásának paradoxonának problémája kerül előtérbe. A funkcionális 

rendszerek ugyanis úgy épülnek fel, hogy "nem jól körülhatárolt 

népességcsoportok a tagjaik - mint a rétegzett társadalmak esetében -, 

hanem viszont - mindegyik - a teljes népességet magában foglalja, csak a 

saját funkciójára szigorúan körülhatárolt módon" (TEUBNER, 2016, 68. 

o.). Ez a folyamat az integráció a 
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Az egyes társadalmi rendszerekben a népesség összessége az, ami 

meghatározza a funkcionális differenciálódást. 

A funkcionális rendszerek belső dinamikája azonban éppen csoportos 

kirekesztésekhez vezet, és az ilyen funkcionális-specifikus kirekesztések 

"egymást erősítik, amikor egy funkcionális rendszer szélsőséges 

kirekesztése (mint a szegénység esetében) más funkcionális rendszerek 

(például az egészségügy, a jogvédelem, a családi stabilitás) kirekesztéséhez 

vezet" (TEUBNER, 2016, 69. o.). Teubner szerint ebből a kontextusból 

kiindulva a társadalmi kirekesztések magának a funkcionális 

differenciálódásnak a felerősödéséből fakadnak, amely a modernitást jelöli, 

és a "21. századi metakódként" (TEUBNER, 2016, 69. o.) azonosított 

befogadás/kizárás különbségével működik, miközben a többi kódot 

biztosítja, de magát a funkcionális differenciálódást is elrejti. 

A szociális alkotmányosság pontosan ezt az állapotot feszegeti, azzal, 

hogy a gyakorlatba ülteti azt az igényét, hogy "az alkotmányosan 

garantált intézményekkel szemben a társadalom részleges szektorait építi 

fel" (TEUBNER, 2016, 70. o.). Ebbe a forgatókönyvbe illesztve az alapvető 

jogok egyszerre jelentik a funkcionális rendszerek korlátait a polgárok 

autonómiájával kapcsolatban, és egyben a lakosság társadalmi 

rendszerekbe való beilleszkedésének garanciáját. Figyelembe véve a 

funkcionális differenciálódás által szabott korlátokat, a lehetséges utak 

között - ahogyan Teubner (2016) rámutat - a befogadás alapvető jogainak 

aktív polgári jogokká való átalakulása szerepel az egyes társadalmi 

ágazatokon belül, ami a társirányítás és a társ-részvétel, a vállalati 

társadalmi felelősségvállalás és más mechanizmusok mozgalmai révén 

valósulhat meg. 

Ha az inkluzív szociális alapjogok még mindig nem konkretizálódnak, 

ugyanez nem vonatkozik a szociális jogok horizontális hatékonyságára a 

védelmi funkcióban - azaz a szociális intézményekkel szembeni védelmi 

alapjogokra. A befogadás alapvető jogai tehát 
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mint kirekesztő, olyan problémákra reagálnak, amelyek az autonóm 

funkcionális rendszerek megkülönböztetésével és kommunikációs 

eszközeik függetlenségével kapcsolatos kérdéseket vetnek fel. Ez pontosan 

az autonómmá váló funkcionális rendszerek azon tendenciájának 

problémája, hogy átlépik sajátos funkcionális határaikat, és garanciákat 

keresnek az autonómia szféráiból való kizárásra. Az alapjogok mind 

inkluzív, mind exkluzív funkciójukban belső társadalmi korlátokat állítanak 

a funkcionális rendszerek kommunikációs eszközeinek totalizálására 

irányuló tendenciák elé. 

 
Az állammal szembeni védelemmel kapcsolatos alapjogok hagyományos 

modellje csak addig működik, amíg az államot a társadalommal azonosítják, 

vagy legalábbis amíg az állam a társadalom szervezeti formájának tekinthető, 

a politika pedig a társadalom hierarchikus koordinációjának tekinthető. Csak 

amikor világossá vált, hogy a modern társadalmat nem írja le eléggé az 

egyén/közösség dualizmus, és ismertté vált más, rendkívül specializált 

médiumok (pénz, tudás, jog, orvostudomány, technológia) felszabadulása és 

autonómiája, ez a modell megszűnt plauzibilisnek lenni (TEUBNER, 2016, 68. 

o.). 

 

Pontosan ebből a megfigyelésből adódik az alapvető jogok kizárásának 

horizontális hatékonyságának problémája a társadalomban, miközben a 

társadalom széttöredezettsége megsokszorozza a határzónákat az 

autonóm médiumoktól az autonóm egyéni és intézményi szektorokig. Az 

emberi jogok problémája tehát nem korlátozódik az egyén és az állam 

közötti viszonyra, hanem más, összetettebb szinteket is elér, amelyek a 

széttagoltságból fakadnak, és ez a lényege az alapvető jogok mint védelmi 

jogok kérdésének. 

El kell ismerni, ahogyan Teubner (2016, 71. o.) rámutat, hogy az 

alapvető jogokat gyakran a részleges társadalmi racionalitás totalizáló 

tendenciái ragadják meg vagy rendelik alá, ezért a 
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amely e jogok horizontális hatékonyságának kérdését egy másik 

nézőpontból kell vizsgálni, amely képes figyelembe venni azt is, amit a 

szerző "anonim mátrixként" (TEUBNER, 2016, 72. o.) azonosít, és amelyet 

a következő pontban elemezni fogunk, figyelembe véve az ilyen típusú 

jogsértések visszahatását az alapvető jogok bírósági jogalkalmazására és 

Gunther Tubner saját javaslatára. 

 
3 Névtelen mátrix és a racionalitások ütközésének kezelése: Gunther Tebner 
javaslata 
 

A hagyományos elméletnek az alapjogok hatékonyságával kapcsolatos 

hiányosságait taglalva Teubner az alapjogok megsértésének más formáit 

azonosítja, amelyek egy "anonim mátrixból" kiindulva jelentkeznek, és 

"autonóm és független kommunikációs folyamatokként (intézmények, 

funkcionális rendszerek, hálózatok) értelmezendőek, amelyek viszont nem 

kollektivitásként személyesíthetők meg. Ezek egyfelől az anonim hatalmi 

folyamatok, másfelől a megsebzett testek és megsebzett lelkek közötti 

kapcsolatok" (TEUBNER, 2016, 73. o.). 

Ez a jelentés túlmutat az alapvető jogok horizontális 

hatékonyságának hagyományos értelmezésén, amennyiben nem csak az 

egyének közötti szubjektív jogok megsértésének dimenzióját veszi 

figyelembe. Továbbmegy azáltal, hogy e jogok megsértésének 

polikontextualitását tágabb értelemben veszi figyelembe, amely a 

nemzetközi társadalom hagyományos szereplői mellett az autonóm 

kommunikációs folyamatokat is az ilyen jogokat fenyegető veszélyként 

azonosítja: 

 
A szoros értelemben vett emberi jogok kérdését ma úgy kell felfogni, mint az 

egyes emberek pszichofizikai integritását fenyegető veszélyt, amelyet számtalan, 

immár globalizált, anonim és autonóm kommunikációs folyamat okoz. A 

világtársadalom autonóm alrendszerekre való feldarabolódása így nem csak új 

határpontokat hoz létre a társadalmon kívül az alrendszer és az ember között, 

hanem új határokat teremt a társadalmon belül is. 
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társadalom, amelyben az alrendszerek terjeszkedési tendenciái 

rendszerspecifikusan működnek (TEUBNER, 2016, 75. o.). 

 

Ebben a regiszterben az egyén és az állam közötti egyszerű 

egyenlőségjel nem fenntartható, és a szélesebb perspektívában javasolt 

egyenlőségjel az egyént és a magánszereplőket veszi figyelembe. Amikor az 

alapvető jogok horizontális hatékonyságával foglalkozunk a jogsértések 

polikontextualitásából kiindulva, a téma hagyományos olvasatának 

újragondolása során figyelembe kell venni egy autonóm kommunikációs 

eszköz anonim mátrixát. Az alapjogok horizontális hatékonyságáról 

alkotott hagyományos felfogás nem számol a rendszer/környezet között 

létrejött konfliktussal, amely a kommunikáció és a tudat jelentésvilágai 

"között" van, ami akadályozza a kommunikáció által konfliktusként, 

társadalmi konfliktussal vagy akár jogi konfliktusként való tematizálást 

(TEUBNER, 2016). 

Így Teubner (2016) elmélkedéseiből az a kérdés merül fel, hogy hogyan 

tudja a jog minősíteni ezt a határkonfliktust, ha csak az emberek jogának 

nyelvén szól? A szerző által felvetett másik kérdés az, hogy az emberi 

jogok feldolgozhatók-e a személyek között kialakuló konfliktusok bináris 

logikáján keresztül és az anonim kommunikációs folyamatok strukturális 

erőszakával szemben. Az ilyen, a jogalkalmazhatósággal kapcsolatos 

nehézségek, amelyek kihívást jelentenek a jogi dogmatika és a bírósági 

eljárás számára, azt mutatják, hogy nincsenek megoldások ezen a 

területen, valamint a kommunikáció és az emberi lények közötti 

konfliktusok mély dimenzióját, amelyet a jog gyakran nem is érzékel. Ilyen 

körülmények között az emberi jogok igazságosságát Teubner (2016) 

negatívan értelmezi, az egymást követő kommunikációs sérülések pedig 

lehetetlenné teszik az igazságos helyzetek teljes körű megteremtését. 

Klaus Gunther (2020) Teubner javaslatát elemezve megállapítja, hogy 

hogy ez a szerző gondolata rávilágít arra, hogy milyen nehéz kezelni a 
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a jogszabályokon alapuló funkcionális rendszereken belüli autonóm 

normaképzési folyamatokkal. Ez utóbbiak a legjobb esetben is csak 

töredékesen jelenhetnek meg, és ütközés esetén csak a differenciált és 

önszabályozott belső racionalitások gyenge normatív 

összeegyeztethetőségét tudják garantálni, anélkül, hogy képesek lennének 

beavatkozni ezekbe a racionalitásokba. Az ügynökök tudása viszont a 

tapasztalatokon alapul, és az ebben a tanulmányban elemzett 

döntéshozatali gyakorlatukból származik, amely a koordináció és a 

konfliktusmegoldás spontán rendjén alapul, amely közelebb áll a 

gyakorlatuk sajátos problémáihoz, mint a központosított jogszabályok. 

Így a normatív rendek pluralitása miatt, amely a globális jog 

széttöredezett terét jellemzi, a globális társadalomban nem egy alrendszer 

monopolhelyzetéről van szó, hanem inkább hegemón törekvésekről és más 

alrendszerek feletti expanzív dominanciáról, amelyet Klaus Gunther 

(2020) egyfajta "rendszerszintű feudalizmusként" azonosít, ami végső 

soron más alrendszerek felbomlásához és így magának a társadalomnak a 

felbomlásához vezetne. Ebben az összefüggésben, amelyet az egyes 

alrendszerek refeudalizálódásának igénye jellemez, megnő a nyomás az 

alrendszerek belső racionalitásai közötti konfliktusmegoldási 

mechanizmusok, formák és eljárások kidolgozására és az ütközések 

kezelésére (GUNTER, 2020). 

Teubner javaslata szerint az ilyen mechanizmusokat nem a közös 

társadalmi térben és a diszkurzív konfliktusmegoldás közös szimbolikus 

terében kell keresni, ahogy azt Paul Schiff Berman (2018) javasolja, hanem 

az autonóm alrendszerek belső konstitúciójában. Ily módon az autonóm 

alrendszereknek a saját nézőpontjukból kell feldolgozniuk a környezetük 

külső kompatibilitási követelményeit, és saját működésükben 

reflexszerűen figyelembe kell venniük azokat, 



312 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
ahogyan azt a szöveg második pontjában leírtuk, mint általánosítási 

folyamatot. Ezt külső ösztönzők vagy kikötések motiválhatják, de nem egy 

másik alrendszer által előírtak. 

Ahogy Gunther (2020) kiemeli, az alrendszerek belső racionalitásai 

közötti ütközések problémájának megoldását - Teubner (2016) 

perspektívájában - szigorúan decentralizáltan kell kezelni magukon az 

alrendszereken belül, minden egyes rezsim, minden egyes alrendszer, 

minden egyes jelentésszféra a saját belső perspektívájából kiindulva keresi 

az összeegyeztethetőséget. Ezt a feltevést követve minden egyes 

alrendszernek a saját belső perspektívájából kiindulva, belső racionalitásán 

túllépve, általánosító testtartást kellene felvennie, még ha soha nem is 

juthatna el egy univerzalizált harmadik fél objektív és pártatlan 

álláspontjának archimédeszi pontjához, d e  m e g t a r t j a  s a j á t  

nézőpontjának felfogását,  a m e l y b ő l  a  társadalom egészét képviselné 

(TEUBNER, 2016). Ö s s z e f o g l a l v a , az egyes belső racionalitások 

szempontjából olyan "közérdekképleteket" kell kidolgozni, amelyek az 

egyes alrendszerek esetében eltérőek. 

A modernitás centralista igényességén túlmenően és e hagyományos, 

a pluralizmust nem ismerő vagy azt egyfajta hiányosságnak tekintő javaslat 

hiányosságait elismerve azonban figyelembe kell venni, hogy T e u b n e r  

javaslata a nemzetiségek ütközésének k e z e l é s é r e  -  ahogy Gunther 

rámutat - a refeudalizáció elismert folyamatával és a hatalmi 

aszimmetriákkal is szembekerül, amelyek szintén ezt a folyamatot alkotják. 

Ezért figyelembe kell venni, hogy ha a globális jogi egységesítés nem 

kiszámítható és nem is kívánatos, másrészt a konfliktusok kezelésének csak 

az alrendszerek belső perspektívájából történő előmozdítása erősítheti a 

funkcionális differenciálódást és a kirekesztési folyamatokat: 

 
A történelmi tapasztalat azt tanítja, hogy a normatív rendek pluralizmusa 

gyorsan a hatalmi aszimmetriák áldozatává válhat, sőt ilyeneket hozhat létre. 
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aszimmetriák maga. Aki nagyobb és erősebb gazdasági erőforrásokhoz vagy 

erőeszközökhöz fér hozzá, aki a modern információs technológiák segítségével 

stratégiailag és sikeresen terjesztheti a normatív érveket, az határozza meg a 

politikai napirendet és befolyásolja a politikai folyamatokat a saját témáival. És 

az okok: aki egész demográfiai csoportokat tud függővé tenni, vagy az eliteket 

klienssé tenni, annak nagyobb esélye van arra, hogy a saját normatív rendjét 

másokkal szemben érvényesítse, és h o s s z a b b  időre immunizálja magát a 

kritikával, az ellenvéleménnyel és az ellenállással szemben.  Kevés erős egyén 

képes így sok gyengét a hűség és a függőség, a pártfogás és a klientelizmus 

kapcsolataiba vonni (GUNTHER, 2020, 89. o.). 

 

A történelmi folyamat során megfigyelhető hatalmi aszimmetriák 

miatt bizonyos normatív rendek hosszú távon stabilizálódnak, 

reprodukálva egy meglévő társadalmi státuszrendszert, ami viszont a 

performatív hatalom és a közszférákhoz való hozzáférés lehetőségeinek 

egyenlőtlen elosztásával jár együtt (GUNTHER, 2020). Ez a refeudalizációs 

folyamat a mai kontextusban éppen azért válik erőteljessé, mert a globális 

társadalomban nagyfokú funkcionális differenciálódás tapasztalható, ami 

fokozza a szabályozási foglyul ejtés kockázatát, amelynek során az egyik 

funkcionális rendszer saját maga kiterjesztésével próbál kiváltságokat 

szerezni más rendszerekkel szemben. Klaus Gunther (2020) Teubner 

általánosítási javaslatát Kant gyakorlati ész módszeréhez közelíti, amely az 

egyes maximák általánossá tételén alapul, hogy azok egyetemes törvénnyé 

váljanak. A gyakorlati ész kritikájával ellentétben azonban Teubner 

javaslatával kapcsolatban, amely egy alrendszer b e l s ő ,  s p e c i f i k u s  

perspektívájának ön-transzcendenciáját követeli meg, nincs szó 

kényszerről. 

A colère publique-hoz és a részleges nyilvánossághoz kapcsolódó külső 

nyomást Gunther (2020) pontatlan pontokként kezeli, míg az ágensek 

meghatározhatatlanok, és az sem világos, hogy mely ágensek tartják fenn 

ezeket az érvényességi igényeket, és ki kezeli a 
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ütközések oly módon, hogy az alrendszerek belső racionalitásai 

kénytelenek belső kompatibilitási szabályokat létrehozni, és így 

meghaladják partikularitásukat egy közös, feltételezett érvényességű mag 

felé. Ezek a kritikai pontok, kiegészülve a nemzetközi jog 

széttöredezettségének lehetséges forgatókönyvével kapcsolatosakkal, 

meghatározták a Teubner javaslatával szemben megfogalmazott kritikák 

alaphangját, és ez az eltérésekkel jellemzett forgatókönyv csak megerősíti 

a téma aktualitását, amely folyamatosan a jogi tervezés újragondolását 

követeli, megkérdőjelezve annak koordinációs határait egyes alrendszerek 

expanzív törekvéseivel szemben. 

 
Végső megfontolások 
 

Amikor az alapvető jogokkal foglalkozik a transznacionális 

jogrendben, Gunther Teubner ezt a vitát a globális jog 

széttöredezettségének összefüggésébe helyezi, amelyet a szerző a 

rendszerközi normák konfliktusainak eredményeként értelmez, amelyek 

nemcsak a nemzeti magánjogok, hanem a különböző globális társadalmi 

szektorok közötti ütközésből i s  erednek. A Teubner által elszenvedett 

széttagoltságra visszahatóan ható konfliktusokat kiváltó okok között a 

bírósági hierarchia hiánya, valamint a különböző szervezetek és 

szabályozási rendszerek eltérő politikáinak elterjedése is meghatározó 

tényező a fent említett ütközés szempontjából. 

Ez a szerző által felvázolt diagnózis, amely a jelen tanulmány 

gondolatait vezérelte, történelmi tényezőkön is alapul, amennyiben a jogot 

évszázadokon keresztül a nemzetállamok politikai logikája alapján 

gondolták el, amely a nemzeti jogrendek sokaságában nyilvánult meg, 

amelyek mindegyike a saját területi kereteire korlátozódott. A nemzetközi 

szervezetek és szabályozási rendszerek bővülésével olyan ágazati 

széttagoltság figyelhető meg, amely átfedésben van a nemzeti 

differenciálódással. 
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Jog. A globális jog ilyen töredékes jellemzői közvetlenül befolyásolják az 

alapvető jogok hatékonyságát a transznacionális rendben, különösen e 

jogok magánjogi jogalanyokkal szembeni kötöttségét illetően, ami felborítja 

a felelősség klasszikus modelljét. 

A hatékonyság szempontjából elsődleges fontosságúnak kell tekinteni 

e jogok érvényességét a transznacionális magánszervezetekkel szemben is. 

Ez azért van így, mert nem lehet nem észrevenni a számos botrányt, 

amelyek az emberi jogok transznacionális üzleti társaságok általi 

megsértésével kapcsolatosak, és hogy ezen alanyok elszámoltathatósága 

pontosan az alapvető jogok érvényességének elismerésétől függ a 

magánszervezetekkel szemben, valamint azok indokoltságától. Az 

érvényesség alapját a bíróságok döntéshozatali gyakorlata képezi, amely a 

normák meghatározásával hozzájárul a transznacionális alapjogok jogi 

érvényességének megalapozásához. 

Ez az érvényesség azonban nem kizárólag ezekből a gyakorlatokból 

származik. Ennek oka, hogy ez egy olyan folyamaton keresztül történik, 

amely az alapvető jogok pozitivizálásához vezet, és amelyben nemzetközi 

bíróságok, tiltakozó mozgalmak, nem kormányzati szervezetek, a 

tömegtájékoztatás és a nemzeti bíróságok is részt vesznek. Így a common 

law alkotmányjavaslatát követve az alapvető jogok a transznacionális köz- 

és magánjogi rendszerekben pozitivizálódnak egy olyan folyamat során, 

amely ismétlődő döntések sorozatára vezethető vissza. Az érvényességen 

túlmenően azonban más jellegű nehézségek, például a kommunikációs 

folyamatokból eredő jogsértések, az anonim mátrix esetében más 

kihívásokat is jelentenek. 

Az alapvető jogok transznacionális jogrendben való érvényesülésével 

kapcsolatos nehézségek a globális társadalom, mint a modernitás 

folyamatának nagyfokú funkcionális differenciálódására utalnak vissza. 

Ezért az alrendszerek belső racionalitásai közötti konfliktusok feloldására 

és az ütközések kezelésére módokat és eljárásokat kell találni, 
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döntő kérdés. A Teubner ezt decentralizált módon és az alrendszereken 

belül igyekszik kezelni. Minden rezsim, minden alrendszer, minden 

jelentésszféra a saját belső perspektívájából keresi a kompatibilitást, az 

általánosítás és újraszabályozás folyamataiból alakítja ki a közérdekű 

formulákat. 

Az ezzel a javaslattal szemben megfogalmazott kritika Klauss Gunther 

hozzászólásain alapul, aki rávilágít a Teubner által javasolt önszabályozási 

törekvésekkel kapcsolatos veszélyekre, amelyeket a hatalmi aszimmetriák 

és a közös és megosztott társadalmi és szimbolikus tér figyelembevétele 

nélkül, az egyes alrendszerek reflexív képességére támaszkodva tartanak 

fenn. Nincs utalás olyan kényszerítő elemre, amely ennek a folyamatnak a 

megvalósulását mozgatná vagy biztosítaná, csupán külső nyomásról van 

szó; és Gunther szerint nincsenek meghatározva az érvényességi igények 

felvetéséért és az ütközések kezelésének előmozdításáért felelős szereplők 

sem. Ez a belső racionalitásokhoz képest eltolódik. a

 alrendszerek, ami meghatározatlanságot eredményez, 

amint azt Gunther kritikájában fenntartja. 

Ily módon Gunther Teubner diagnózisának és az alapjogok 

transznacionális jogrendszerben való megértéséhez való hozzájárulásának 

elemzésével a j e l e n  t a n u l m á n y  a szerző javaslatának bemutatásán 

túlmenően olyan ellenpontokra is i g y e k s z i k  rávilágítani, amelyek 

elengedhetetlenek a téma összetettségének és pluralitásának 

bemutatásához. Az alapvető jogok tanulmányozásának fontosságát a 

transznacionális jogrendben vizsgáló párbeszédből kiindulva kétségtelen, 

hogy az alrendszerek belső racionalitásai közötti ütközések kezelése 

nehézségekbe ütközik, ami csak kiemeli a nemzetközi jog jelentőségét a 

plurális, nem homogén, különböző aszimmetriákkal jellemezhető 

nemzetközi társadalomról való gondolkodásban és annak irányításában. 
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Transznacionális vállalatok és a jogrendszer: a 
Chevron-ügy vizsgálata Gunther Teubner elmélete 

alapján 
 

Larissa de Oliveira Elsner 1 

Rafael Selicani Teixeira 2 

 
 

1 Bevezetés 
 

Ez a cikk az UNISINOS jogi posztgraduális programjának doktori 

képzésén a Társadalmi rendszerek és jog című szemináriumban végzett 

tanulmányok eredménye, amelyet Dr. Leonel Severo Rocha professzor 

tanított. Ezen a szemináriumon a doktoranduszok újraolvasták a 

rendszerelmélet tudósainak főbb műveit, hangsúlyt fektetve Gunther 

Teubner produkcióira, amelyek a kutatás referenciális alapját képezték. 

A cikk témája a jogrendszer szerepe a transznacionális vállalatokkal 

és az emberi jogok megsértésével kapcsolatos ügyekben. E célból a 

rendszerszintű elméletet fogadták el elméleti keretként egy Ecuadorban 

történt, de a brazil jogrendszerre is kihatással lévő jogi eset elemzéséhez. 

Az általános cél tehát az, hogy Teubner rendszerszemléletét a Chevron-ügy 

tanulmányozására alkalmazzuk, a 
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A következő kutatási probléma megválaszolása érdekében: Milyen 

mértékben segíthet a Teubner-féle rendszermátrix a transznacionális 

emberi jogi jogsértések eseteinek, különösen a Chevron-ügynek az 

elemzésében? 

A problémához bemutatott hipotézis szerint Teubner 

rendszerszemlélete fontos elméleti támaszt nyújt egy olyan gyakorlati és 

aktuális probléma megértéséhez, amely a globalizációból eredő fejlődéssel, 

és főként a transznacionális vállalatokra ruházott gazdasági és társadalmi 

hatalom miatt keletkezett, amelyet még a nemzetállamok jogrendszere sem 

képes szabályozni. 

E munka fejlődése a kutatási probléma megoldásának és az említett 

hipotézis megerősítésének - vagy nem megerősítésének - keresése 

érdekében két részből áll, amelyek mindegyike megfelel a munka egyik 

konkrét célkitűzésének, nevezetesen: az első konkrét célkitűzés a Chevron-

ügy leírásából és elemzéséből áll, a tények és azok kibontakozásának 

elbeszélésével, amely három különböző állam - Ecuador, az Amerikai 

Egyesült Államok és Brazília - jogrendszerét érinti. A második konkrét cél 

Teubner rendszerszintű elméletének olvasása a Chevron-ügyben, hogy 

megállapítsuk annak alkalmazhatóságát és jelentőségét ebben az ügyben, 

valamint más, a transznacionális vállalatokkal és az emberi jogok 

megsértésével kapcsolatos ügyekben. 

Az alkalmazott módszertan kvalitatív, a bibliográfia áttekintése típusú 

kutatási módszereket alkalmazva, amelyben a témához kapcsolódó főbb 

nemzeti és nemzetközi munkákat elemzik, valamint dokumentációs, mivel 

a Chevron-ügy és annak jogi következményeinek tanulmányozását 

szentelik a tanulmánynak. 
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2 A jogrendszer működése a Chevron-ügyben 
 

Az ügy A Chevron-ügyet az emberi jogok és az üzleti tevékenység 

témakörében reprezentatív esetként ismerik el, különösen mint példát 

"[...] a károk és az emberi jogok megsértésének [...]". fogékony a

 a transznacionális vállalatok által okozott károkat, valamint a 

büntetlenséget, amelyet élvezhetnek". (ROLAND et. al.; 2018, 3. o.). Az ügy 

tanulmányozása szempontjából lényeges tény az is, hogy az ügynek milyen 

visszahatása volt a brazil igazságszolgáltatásra, mivel bár a Chevron-

csoport emberi jogok megsértéseként megjelölt üzleti tevékenysége nem 

közvetlenül Brazíliában történt, a bíróságot olyan döntés meghozatalára 

hívták fel, amely közvetlenül érintette az ügyben érintett feleket. 

Ennek fényében a Chevron-üggyel kapcsolatos tényeket és annak a 

brazil jogra gyakorolt visszahatását kívánjuk összefoglalni. Ezután 

Teubner elméletének főbb fogalmai alapján elemezni fogjuk a jogrendszer 

lehetőségeit arra, hogy a transznacionális vállalatok által elkövetett emberi 

jogi jogsértésekkel szemben hatékony döntéseket hozzon. 

 
2.1 A Chevron-ügy és annak hatása a brazil jogra 
 

A Chevron-ügy Ecuador államból származik, 1964-ből, amikor a 

Texaco Petroleum vállalat a Texaco helyi leányvállalatával, a Texpet-tel 

kötött koncessziós szerződés révén megkapta a kőolajfeltárás és -

kitermelés jogát (PIGRAU, 2014, 6. o.). "1964 és 1992 között a Texaco-Gulf 

vállalat (amelyet később a Chevron Corp. felvásárolt) kőolajat kutatott az 

ecuadori Amazonasban [...]" (NAVARRO, 2019, 2. o.), pontosabban "[... ] 

Orellana és Sucumbíos tartományokban, mintegy másfél millió hektárnyi 

területen, közel 30 évig az országban maradva [...]" (ROLAND et. al; 
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2018, p.3). E hosszú időszak alatt számítások szerint "[...] 73 milliárd liter 

olaj került a környezetbe" (NAVARRO, 2019, 2. o.). 

A vállalat 1992-ben megszüntette tevékenységét Ecuadorban, de üzleti 

tevékenységének eredményeként mérhetetlenül sokféle kárt hagyott maga 

után az emberi jogok megsértése terén, amint az a következő becslésből 

kiderül: 

 
Mivel a károkozás olyan nagymértékű és kiterjedt volt, nehéz megbecsülni a 

Texaco tevékenysége által okozott eredmények valódi méretét. A becslés 

azonban tartalmazza a 450 000 hektár elpusztított erdőt, a folyókba öntött 60 

000 millió liter mérgező vizet, 880 szénhidrogén hulladékgödröt és 6,65 millió 

köbméter földgázt, amelyet a szabadban égettek el. Ehhez jön még a biológiai 

sokféleség csökkenése, a halálesetek nagy száma, a rákos és egyéb betegségek 

számának növekedése a régióban, sőt az őslakos törzsek kihalása is. Ez a 

forgatókönyv csak néhányat mutat be a vállalat tevékenységei által okozott 

súlyos emberi jogi jogsértések közül, mint például az egészséghez, az 

élelemhez, az egészséges környezethez és számos más jog. (ROLAND et. al.; 

2018, 3. o.). 

 

Ezt a forgatókönyvet figyelembe véve 1993-ban "[...] harmincezer 

ecuadori, köztük közvetlenül vagy közvetve érintett őslakosok és 

bennszülöttek, pert indítottak az Egyesült Államokban, a Texaco hazájában 

[...]" (ROLAND et. al. , 2018, 4. o.), amelyben a vállalat felelősségét és 

kártérítést követeltek a környezeti bűncselekmények miatt (ROLAND et. al. 

, 2018, 4. o.). Ezt a keresetet, amely az Aguinda vs. Chevron címet viselte, 

érdemi tárgyalás nélkül (ROLAND et. al. , 2018, 4. o.) törölte el az amerikai 

bíróság, amely elismerte, hogy "[... ] 2002-ben a forum non conveniens 

elvére hivatkozva nem volt joghatósága a per elbírálására" (NAVARRO, 

2019, 2. o.). 2003-ban újabb pert indítottak az ecuadori igazságszolgáltatás 

előtt, amelyet 2013-ban zártak le azzal, hogy a vállalatot mintegy tízmilliárd 

dollár megfizetésére ítélték. 
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kompenzáció (NAVARRO, 2019, 2. o.). A Chevron azonban már nem 

rendelkezett Ecuador területén székhellyel vagy eszközökkel, amelyek 

garantálhatták volna a végrehajtást. Emiatt "[...] az ügy károsultjai más 

amerikai országokban is végrehajtási kereseteket nyújtottak be a Chevron 

leányvállalatai ellen (Argentína, Kanada, az Egyesült Államok és Brazília). 

Eddig csak a brazíliai és az egyesült államokbeli keresetek váltak jogerőssé 

(NAVARRO, 2019, 2. o.). 

A z  E g y e s ü l t  Államokban meghozott döntés azzal az érveléssel 

u t a s í t o t t a  e l  a z  ecuadori í t é l e t  v é g r e h a j t á s á t , hogy az 

ecuadori eljárás során az ügyet csalás és korrupció érte volna, olyan 

állítások, amelyek befolyásolták a brazil igazságszolgáltatás által hozott 

döntést, noha ez utóbbi nem volt elkötelezve az amerikai döntést 

alátámasztó bizonyítékok mellett (NAVARRO, 2019, 3. o.). 

A brazil igazságszolgáltatás 2012 júniusában kapta meg az ecuadori 

ítélet homologizálása iránti kérelmet (BRASIL, 2018), amelyet a polgári 

perrendtartás (CPC) 960-965. cikkeiben foglaltak alapján, valamint a 

Legfelsőbb Bíróság (STJ) szabályzatát követve, a 216-D-216-F. cikkekre 

helyezve a hangsúlyt (NAVARRO, 2019, 2. o.). A külföldi határozatok 

homologizálásáról szóló CPC-rendelet két kiemelése: a külföldi határozatok 

csak akkor lesznek hatályosak - végrehajthatók - Brazília területén, ha 

azokat a STJ homologizálja3 (BRASIL, 2015); és a STJ nem elemzi a 

határozat érdemét, csak a formai követelményeket4-5 (BRASIL, 2015). 

Tekintettel ezekre a korlátozásokra 

 
 

3 "Art. 961. A külföldi határozat csak akkor lesz hatályos Brazíliában a homologizáció után a külföldi ítélet vagy a 

megadása exequatur a jogsegélykérő levelek, hacsak másként nem rendelkezik a törvény outratado". (BRAZÍLIA, 

2015). 

4 "963. cikk. A határozat homologizációjának elengedhetetlen feltételei a következők: I - a határozatot illetékes hatóság 

hozta; II - a határozatot szabályos kézbesítés előzte meg, még akkor is, ha azt elmulasztották; III - a határozat abban 

az országban hatályos, ahol azt meghozták; IV - nem sérti a brazil jogerős ítéletet; V - hivatalos fordítással van ellátva, 

kivéve, ha valamely szerződés másként rendelkezik; VI - nem sérti nyilvánvalóan a közrendet". (BRAZÍLIA, 2015). 

5 "A CPC 263. cikke szerint a határozattal szemben támasztott követelmények a következők: "I - illetékes hatóságnak 

kell meghoznia; II - megfelelő kézbesítésnek kell megelőznie, még akkor is, ha mulasztás történt; III - a határozatnak 

abban az országban kell hatályban lennie, ahol meghozták; IV - nem sértheti a brazil jogerőre emelkedést; V - hivatalos 

fordításnak kell kísérnie, kivéve, ha valamely szerződés másként rendelkezik; 
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jogi, az STJ-nek egy olyan ügyet kellett elbírálnia, amely mind sajátosságait 

tekintve, mind pedig a gazdasági volumene, valamint az ügyiratban 

szereplő információk mennyisége tekintetében összetett volt, amint az az 

alábbi kivonatból is látható: 

 
A per az ország területén a legnagyobb értékű folyamatban lévő per lett, 

ráadásul a döntés pillanatában több mint huszonnégyezer oldalas volt, ami az 

ügy bonyolultságát jelzi. Az alperes társaság több olyan befolyásos doktriner 

véleményét nyújtotta be, mint többek között Ada P. Grinover, Nádia Araújo, 

Luis R. Barroso, amelyeket az előadó kifejezetten megemlített szavazatában, 

ami a végső döntésre gyakorolt hatást mutatja (NAVARRO, 2019, 2. o.). 

 

2015 májusában a Szövetségi Ügyészség (MPF) véleményt terjesztett 

elő, amelyben ellenezte az ecuadori ítélet ratifikálását, mivel úgy vélte, hogy 

az sérti a közrendet, összhangban a CPC 963. cikkének VI. pontjával 

(ROLAND et. al.; 2018, 8. o.). 2017-ben az áldozatok kérelmet nyújtottak be 

a keresetről való lemondásra, amelyet a Chevron vállalat nem fogadott el 

(ROLAND et. al.; 2018, 8. o.). Az STJ különleges bírósága elutasította az 

áldozatok lemondási kérelmét azzal az érveléssel, hogy "[... ] nem lenne 

lehetséges a visszavonás, hacsak az ellenérdekű fél (Chevron Corp.) nem 

járul hozzá, ami nem történt meg" (NAVARRO, 2019, 3. o.), és figyelembe 

vette azt is, hogy a lemondást benyújtó ügyvédnek n e m  l e n n e  erre 

kifejezett h a t á s k ö r e  (ROLANDet. al.;  2018, 8. o.).  Szintén 2017-ben 

az STJ meghozta a jogerős határozatot az ügyben, a következőket 

figyelembe véve: 

 
 
Ugyanebben az értelemben létezik az STJ konszolidált ítélkezési gyakorlata, amely csak a formai követelményeket 
elemzi. Példaként lásd: STJ, SEC no 3035/FR, jelentéstevő bíró Fernando Gonçalves, 2009.08.19.; STJ, SEC no 

1.185/EX, jelentéstevő bíró Laurita Vaz, 2011.06.10.; és STJ, SEC no 5.270/EX, jelentéstevő bíró Felix Fisher, 

2011.06.14.". (NAVARRO, 2019, 2. o.). 
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Az eredeti eljárás befejezését követően 2017. november 29-én született meg 

végül a keresetről szóló ítélet, amely egyhangúlag úgy döntött, hogy nem 

homologizálják a határozatot. Az előadó, Felipe Solomon bíró szavazata, 

amelyet a többiek is követtek, két központi érvre alapozta döntését: a) a brazil 

joghatóság hiánya, következésképpen a homologizáció passzív 

legitimációjának hiánya és a felperesek cselekvési érdekének hiánya; és 

másodlagosan b) a "nemzeti és nemzetközi" közrend megsértése. (ROLAND et. 

al.; 2018, 8. o.). 

 

Az első érv a passzív pólus legitimitásának hiányán alapult, mivel: 

"[...] a felperesek által az eredeti beadványban említett Chevron Brasil 

Petróleo közvetett leányvállalat és jogi személy, amely különbözik a 

Chevron Corporationtől, amely az ecuadori ítélet által elítélt fél volt [... ]" 

(ROLAND et. al.; 2018, 9. o.). Ehhez jön még az a tény, hogy "[...] a 

Chevron Corporation a valódi passzív legitimált fél, nem rendelkezne 

brazil joghatósággal a vagyonának végrehajtására, mivel egy ilyen 

vállalatnak nem lenne semmilyen vagyona vagy öröksége az országban" 

(ROLAND et. al.; 2018, 9. o.). A közrend megsértésével kapcsolatban pedig 

a döntés ugyanazt a tézist követte, amelyet az MPF megnyilvánulásában is 

bemutattak, amely az Amerikai Egyesült Államokban hozott ítélet érvein 

alapult, hogy érvénytelenítsék az eljárást és az ecuadori döntést azzal az 

állítással, hogy azokat csalás és korrupció ássa alá (ROLAND et. al.; 2018, 

10. o.). 

 
Röviden, az STJ határozata elismerte a mondat homologizálásához szükséges 

valamennyi jogi követelmény meglétét, de a kérelmet egy elv (a hatékonyság 

elve) és egy, a jogszabályban nem szereplő követelmény, a kapcsolódási pont 

alkalmazásával elutasította. Ez a döntés újdonságot jelent a jogrendszerben, 

mivel a korábbi esetekben csak a formai követelményeket elemezték, a 

kapcsolódási pont említése nélkül. A brazil leányvállalat és a gazdasági csoport 

közötti szétválasztás elemzése a bírósági végrehajtás érdeméhez és nem a 

büntetés homologizációjához kapcsolódik, 
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mivel bizonyító erejű tágítást követelne meg a köztük lévő kapcsolat hiányát 

illetően. (NAVARRO, 2019, 4. o.). 

 

Ezek a tények azt mutatják, hogy a transznacionális vállalatok a 

globalizációval és az ezen államok által folyamatosan kínált 

létesítményekkel együtt egyre intenzívebbé vált az a gyakorlat, hogy 

székhelyeiket latin-amerikai országokba telepítik, annak érdekében, hogy 

gazdaságilag vonzóvá váljanak e nagyvállalatok számára. Egyes üzleti 

tevékenységekből eredő hatások azonban mind a helyi lakosság, mind a 

környezet számára negatív eredményeket hozhatnak, ami Ecuador 

esetében is látható, amint azt az alábbi jelentés is mutatja: 

 
A transznacionális vállalatok évtizedek óta kihasználják hazánk intézményi 

gyengeségét a közszektorral szemben, valamint az emberi jogok védelmére és 

az emberi jogi szabályozások betartására vonatkozó laza nemzetközi normákat. 

A természeti erőforrások felelőtlen kitermelése, a nem megfelelő helyreállítási 

módszerek és a vállalati felelőtlenség áldozatainak nyújtott pénzügyi kártérítés 

hiánya nemcsak az emberi életeket, hanem a környezetet is károsította6. 

(CELY, 2014, 354. o.). 

 

Az ügy ténybeli felépítése alapján megvizsgálunk néhány olyan 

fogalmat, amelyeket alapvető fontosságúnak tartunk a jogrendszer 

működésének megértéséhez az olyan összetett ügyek megoldásában, mint 

ez a transznacionális vállalatokat és az emberi jogok megsértését érintő 

ügy. 

 
 
 
 
 
6 "A transznacionális vállalatok évtizedeken keresztül kihasználták hazánk intézményi gyengeségét a közszektorral 
kapcsolatban, valamint az emberi jogok védelmére és az emberi jogi szabályozások betartására vonatkozó laza 
nemzetközi normákat. A természeti erőforrások felelőtlen kitermelése, a helyreállítás nem megfelelő módszerei és a 
v á l l a l a t i  f e l e l ő s s é g v á l l a l á s  á l d o z a t a i n a k  n y ú j t o t t  pénzügyi kártérítés hiánya n e m c s a k  a z  
e m b e r i  é l e t e t , hanem a környezetet is k á r o s í t o t t a . " (CELY, 2014, 354. o.). 
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2.2 A Chevron-ügy szempontjából alapvető fogalmak: jogrendszer, transznacionális 
vállalatok, globalizáció, területiség és emberi jogok 
 

Figyelembe véve a Chevron-ügy sajátosságait, a jog működésének 

megértéséhez szükséges kulcsfogalmakat rendszerelméleti szempontból 

kívánjuk elemezni, különösen Teubner gondolataiból, de Luhmann 

munkájának támogatásával is. 

Az első megfontolás a jogrendszer fogalmáról szól. Ennek érdekében 

Luhmannhoz (2016, 73. o.) folyamodunk, aki a jogrendszert a társadalom 

rendszerének alrendszereként tisztázza, és így a társadalom nem csupán a 

jogrendszer környezete lenne. További fontos jellemző, hogy mivel a 

jogrendszer társadalmi rendszer, "[...] és mint a társadalom 

megvalósulása, a jogrendszer működésének vannak olyan jellemzői, 

amelyek nem csak a jogrendszerben zajlanak" (LUHMANN, 2016, 74. o.). 

A vizsgált esetben a jogrendszer működésének ez a kölcsönhatása 

más rendszerekben a meghozott bírósági ítéleteken keresztül igazolódik. 

Megállapítható, hogy mind az ecuadori bírósági ítélet, amely elítélte a 

transznacionális vállalatot, mind pedig az észak-amerikai bíróság 

határozatának hiánya - amely úgy vélte, hogy nem volt hatásköre a 

határozathozatalra - hatással volt a média, a gazdaság és a társadalom 

társadalmi rendszerére, mivel mindezeket érintették a jogrendszer által 

kiadott közlemények. A jogi kommunikációval kapcsolatban fontos 

kiemelni, hogy "A jogrendszer egyszerűen feltételezi, hogy a 

kommunikáció működik, és hogy azt megértik vagy félreértik, és 

jóváhagyást vagy elutasítást válthat ki" (LUHMANN, 2016, 74. o.). 

Ismét a fenti koncepció alkalmazható az elemzett esetre, hiszen mind 

az ügyet elbíráló ítélet hiánya - ami az észak-amerikai bíróságon történt -, 

mind az ecuadori igazságszolgáltatás elmarasztaló ítélete, a jogrendszer 

kommunikációja a 
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bemutatott és a felek által megértett, még akkor is, ha nem értettek egyet 

az egyes határozatok eredményével. A kommunikáció jelentősége a 

jogrendszer számára túlmutat egy operatív gondolaton, hiszen "a jog 

kommunikáció és nem más, mint kommunikáció "7 (TEUBNER, 2005, 41. 

o.). 

Teubner koncepciója a jogrendszerről ezt az előfeltevést követi, 

miszerint a jog kommunikáció, és megerősíti, hogy tévesek azok a 

meghatározások, amelyek azt szabályok rendszerére korlátozzák, valamint 

problematikusnak tartja azokat, amelyek azt szakemberek és jogi 

szervezetek rendszereként határozzák meg, amelyekben az alapelemek az 

emberek (TEUBNER, 2005, 44. o.). Teubner számára a jogrendszer 

autopoietikus társadalmi rendszerként való meghatározása a 

kommunikációhoz kapcsolódik, amint azt az alábbiakban kifejtjük: 

 
A jog mint autopoietikus társadalmi rendszer nem normákból vagy 

jogalkotókból áll, hanem jogi kommunikációból, amelyet három 

jelentésválasztás szintéziseként határoznak meg: részvétel, információ és 

megértés. Ezek a közlések egymáshoz kapcsolódnak egy olyan kommunikációs 

hálózatban, amely nem termel mást, mint közléseket. Ez az, amit autopoiesis 

alatt értünk: a kommunikatív műveletek hálózatának önreprodukciója a 

kommunikációk rekurzív alkalmazása révén a korábbi kommunikációk 

eredményeire. A jog olyan kommunikációs hálózat, amely jogi kommunikációt 

hoz létre. A jogi kommunikáció az a kognitív eszköz, amellyel a jog mint 

társadalmi diskurzus képes "látni" a világot8. (TEUBNER, 2005, 42-43. o.). 

 
 
7 "El Derecho es comunicación y nada más que comunicación". (TEUBNER, 2005, 41. o.). 

8 "El Derecho como sistema social autopoiético no está compuesto ni por normas ni por legisladores, sino por 
comunicaciones jurídicas, definida como la síntesis de tres selecciones de sentido: participación, información y 
comprensión. Dichas comunicaciones están interrelacionadas entre sí en una red de comunicaciones que no produce 
otra cosa que comunicaciones. Ez az, amit autopoiesis alatt értünk: a kommunikatív műveletek hálózatának 
önreprodukciója a kommunikációk rekurzív alkalmazása révén a korábbi kommunikációk eredményeire. A jog olyan 
kommunikációs hálózat, amely jogi közléseket hoz létre. Las comunicaciones jurídicas son los instrumentos cognitivos 
mediante los cuales el Derecho, como discurso social, es capaz de ver el mundo." (TEUBNER, 2005, 42. o.). 
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A Chevron-ügy megértéséhez szükséges fő fogalmak azonosításának 

vonalán haladva kiemeljük Teubner globalizáció és területiség fogalmait. A 

globalizáció olyan folyamat, amely "[...] az először Európában és Észak-

Amerikában végbement funkcionális differenciálódás révén kezdi átfogni 

az egész földgolyót" (TEUBNER, 2016, 91. o.). Ily módon a társadalmi 

rendszerek egyidejűleg, azonos intenzitással lépnek kölcsönhatásba a világ 

minden részén. A globalizáció társadalmi rendszerekre gyakorolt hatásának 

példájaként Teubner megállapítja, hogy "a vallás, a tudomány és a gazdaság 

szilárdan világrendszerekké váltak, míg a politika és a jog alapvetően 

továbbra is a nemzetállamokon belül zajló folyamatok maradnak" 

(TEUBNER, 2016, 91. o.). Ebből a meghatározásból rögtön a territorialitás 

fogalmához jutunk, amely Teubner számára "[... ] nemcsak földrajzi 

értelemben, hanem a hatalom szimbolikus szférájaként is értelmezhető" 

(TEUBNER, 2016, 93. o.). 

E két fogalom alapján visszatérünk a Chevron-ügyhöz, hogy 

ellenőrizzük a Teubner-féle keretrendszer alkalmazhatóságát erre a 

valóságra. Bár a tények egy bizonyos területen, Ecuadorban történtek, az 

emberi jogok megsértője ebben az esetben egy globális szereplő, azaz egy 

transznacionális vállalat. Ezért tevékenységei nem korlátozódnak egy adott 

területre, sem a vállalat székhelyének helyére. Ezért, bár a vállalat székhelye 

az Amerikai Egyesült Államokban volt, üzleti tevékenységét Ecuadorban 

végezte. Ez azt mutatja, hogy a globalizáció által vezérelt transznacionális 

vállalatok nem találnak területi határokat. 

A területiség mint szimbolikus hatalmi szféra megjelölése még 

nyilvánvalóbbá válik, amikor az ügy második szakaszát elemezzük, 

amelyben az ecuadori igazságszolgáltatás döntést hoz, de nem 
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végrehajtották, mivel a vállalat már nem Ecuador területén volt. Ebben az 

értelemben megfigyelhető a feszültség a törvény - amely kommunikációt 

eredményezett - ,  v a l a m i n t  a  territorialitás és a globalizáció h a t á s a i  

között, amelyek megakadályozták az ecuadori határozat végrehajtását. 

Érdemes kiemelni a transznacionális vállalatok fogalmát is, mivel a 

Chevron ilyen típusú vállalattal azonosítható, valamint az emberi jogok 

rendszerelméleti perspektíváját. A transznacionális vállalatok olyan 

vállalati konglomerátumok - hálózatok -, amelyek nem korlátozódnak 

egyetlen területre, mivel különböző országokban folytatnak gazdasági 

tevékenységet, és ezért meghaladják a kizárólag állami szereplők általi 

szabályozás gondolatát (FORNASIER; FERREIRA, 2015, 397-398. o.). 

Ahogy Teubner (2012, 109. o.) megállapítja, az elmúlt években ezek a 

transznacionális vállalatok - vagy vállalatok - jelentős botrányokba 

keveredtek az emberi jogok megsértésével kapcsolatban. 

Rocha és Martini (2016, 37-39. o.) az emberi jogok rendszerelméleten 

keresztül történő elemzésekor elutasítják a Luhmannt ért kritikát, 

miszerint elmélete antihumanista lenne, mert megértik, hogy a morális 

értékeket figyelmen kívül hagyó és paradoxonokat feltárni kívánó 

analitikus megközelítéssel szemben "[...] az embert soha nem vették még 

ilyen komolyan, mert ő a társadalom környezete (környezete)" (Rocha; 

Martini, 2016, 37. o.). Ezen túlmenően igazolják az emberi jogok 

fontosságát, mint a különbségek előidézőit, ami pozitív lenne a jog és a 

társadalom számára, abban az értelemben, hogy lehetővé teszi 

hatékonyságukat. "Figyelembe kell venni, hogy az emberi jogok 

kötelességeket jelentenek, felelősségben, döntésben" (ROCHA; MARTINI, 

2016, 38. o.). 

E megfontolások fényében a cikk egy újabb szakasza kezdődik, 

amelyben Teubner elméletét és annak a Chevron-ügyre való 

alkalmazhatóságát mélyebben tanulmányozzuk, felhasználva a dolgozat 

első részében bemutatott fogalmakat. 
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3 A rendszerszintű mátrix és a transznacionális alapjogok garantálása 
 

Ezután rövid háttér az ügyről eset, A Chevron-ügy rövid 

kontextusba helyezése, jogi következményei és az országok normatív 

keretei alapján történő megoldás nehézségei, valamint a pragmatikai-

rendszerelméleti mátrix fontos fogalmainak bemutatása után rátérünk 

néhány fontos kérdésre: miért bizonyult a meglévő jogrendszer 

képtelennek arra, hogy a Chevron ecuadori területen végzett 

tevékenységeiből eredő konfliktusokat ésszerűen megoldja? Lehet-e még 

mindig a nemzeti államok alkotmányosságára támaszkodni az emberi 

jogok védelmében olyan helyzetekben, amelyekben transznacionális 

magánvállalatok érintettek, mint például a Chevron esetében? És végül 

ezek a kérdések elvezetnek a kutatás központi problémájához: mennyiben 

segíthet Teubner rendszermátrixa a transznacionális szférában elkövetett 

emberi jogi jogsértések eseteinek elemzésében, különösen a Chevron 

esetében? 

Kezdetben tagadhatatlan, hogy a kereskedelmi tevékenységek globális 

szintű intenzívebbé válása a magánvállalatok származási országainak 

határain túlmutató tevékenységek nagyszabású fejlődésének hajtóereje 

volt. Ma már szinte elképzelhetetlen az országok kereskedelmi kapcsolatai 

a vállalatok és konglomerátumok transznacionális műveletei nélkül. A 

nyersanyagok kiaknázása, az olcsó munkaerő megléte, a kedvezőbb 

nyereséget elősegítő és biztosító jogszabályok vonzó helyzetet jelentenek a 

gazdaságilag már fejlett országokban alapított vállalatok számára, hogy 

tevékenységüket a fejlődésben elmaradott vagy még mindig fejletlen 

országokban, például a latin-amerikai államokban kezdjék meg. 
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A Chevron-ügy tehát nem kivétel, hanem inkább szabály, amely 

Latin-Amerikában9 , valamint a karibi, afrikai, kelet-európai és ázsiai 

országokban egyaránt érvényesül. A transznacionális vállalatok 

rablógazdálkodása a munkaerő túlzott kizsákmányolásával párosulva 

számtalan olyan alapvető jogsérelmet eredményezett, amelyekért a 

legtöbb esetben nem vonják felelősségre őket. a lehetetlenség a 

nemzeti jogrendszerek extraterritoriális normatív hatékonysága. Más 

szóval, a védelem létezik, de a nemzeti határok közé szorítkozik - ez a 

helyzet, amint azt a Chevron-ügyben láttuk, gyakorlatilag hatástalanná 

teszi az emberi jogok védelmét. 

A nemzetközi pénzügyi befektetésektől való függés és az emberi jogok 

védelmének laza hazai jogi feltételei közötti ellentétes kapcsolat az, ami arra 

ösztönöz, hogy Latin-Amerikában számos olyan eset fordul elő, amikor a 

transznacionális vállalatok megsértik az emberi jogokat (OLSEN; 

PAMPLONA, 2019, 148. o.), főként a teljesen fejlett kapitalizmussal 

rendelkező országokban. Ebben az értelemben a globalizáció 

 
[...] olyan keretet hoz létre, amely megkönnyíti a hiányos jogi, társadalmi és 

politikai struktúrával rendelkező államok lakosságának gazdasági 

kizsákmányolását a transznacionális vállalatok számára. A termelési láncok 

porlasztottsága megnehezíti a közvetlenül kedvezményezett vállalatok 

felelősségre vonását, amelyek az emberi jogok megsértéséből profitálnak, és 

amelyeket nem nyomnak el kellőképpen (OLSEN; PAMPLONA, 2019, 133. o.). 

 
 
 
 
9 E tekintetben a Latin American Consortium for Postgraduate Studies in Human Rights több esettanulmányt is 
készített a  transznacionális bányavállalatok l a t i n - a m e r i k a i  t e v é k e n y s é g é r ő l  é s  az emberi jogok 
m e g s é r t é s é r ő l .  A z  ügyekben elemzett három tengely egyike az országok belpolitikájába való beavatkozás volt, 
a korrupció és a bűnpártolás révén, ami az egyének és a közösségek emberi jogainak védelmének hiányát 

eredményezte (MATHIS, 2018). 
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Jelenleg a transznacionális vállalatok és konglomerátumok jogi 

felelősségének elemzése három fő perspektívára mutat rá: annak az 

országnak a belföldi szférájában, ahol a vállalat tevékenységét végzi, annak 

az országnak a belföldi szférájában, ahol a vállalatot bejegyezték, és végül 

a nemzetközi szférában, az egyetemes joghatóság révén (OLSEN; 

PAMPLONA, 2019, 139. o.). 

Az ebben a tanulmányban elemzett esetben az első két, kezdetben 

bemutatott lehetőség kudarcnak bizonyult abban a kísérletben, hogy a 

Chevront felelősségre vonják az emberi jogok megsértéséért. Annak 

ellenére, hogy számos mechanizmus áll rendelkezésre a transznacionális 

vállalatok által elkövetett emberi jogi jogsértések eseteire, a gyakorlat azt 

mutatja, hogy az ilyen eljárások hatékonysága szinte mindig semmis vagy 

nem képes az emberi jogok által megkövetelt széles körű és teljes körű 

védelem biztosítására10. 

Az emberi jogok megsértésére való hatékony jogi reagálás nehézsége 

- mint a Chevron esetében is - az ilyen jogokkal foglalkozó nemzetközi 

normák nem kötelező erejű jellegén alapul. Ugyanakkor olyan 

normativitásokra kell gondolni, amelyek konfliktusba kerülnek és 

befolyásolják egymást, függetlenül attól a fogalomtól, amelyet a jogi 

dogmatika ad ezeknek a normatíváknak, különösen az összetett 

világviszonyok között, ahol a jogrendszer deficites más társadalmi 

rendszerekkel, például a gazdasággal szemben, ahogyan Teubner érvel: 

 
 
 
 
A külföldi polgári jogi követelésekről szóló törvény (ATCA) mellett az Egyesült Királyságban a társasági törvény is 
létezik. Lehetőség van továbbá az ENSZ-nél az államok elleni panaszokra, amelyek közvetve érintik a vállalatokat, 
valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az 
Európai Unió és az Amerikai Államok Szervezete (OAS) eljárásaira is. Végül, még kevesebb sikerrel kecsegtető esetek 
vannak a Világbanknál és az Amerika-közi Fejlesztési Banknál (IDB) (PRIOSTE; HOSHINO, 2009). 
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A rugalmasság az erő vagy a gyengeség jele? Még egyszer mondom, ezt nem 

hátránynak kell tekintenünk, hanem a világjog sajátosságának. Ez a világjog 

végrehajtásának lehetetlenségét kompenzálja. Ez a jogrendet képlékenyebbé 

és a változó általános feltételekhez alkalmazkodóbbá teszi, a lex mercatoria 

pedig alkalmasabbá a jog globális egységesítésére. És viszonylag ellenállóvá 

teszi a szimbolikus megsemmisítéssel szemben a normától való eltérés esetén. 

A stabilitás az engedékenységének eredménye. A lex mercatoria puha jog, de 

nem gyenge jog (TEUBNER, 2003, 26. o.). 

 

Más szóval, és a téma elején feltett első kérdésre válaszolva, nemcsak 

az a tény, hogy a nemzetközi emberi jogi törvényeket - negatív értelemben 

vett - puha jogként kezelik, nehezíti a jogsértésekért való felelősségre 

vonást, hanem az is, hogy a jog mint társadalmi rendszer globális szinten 

még nem annyira fejlett, mint más társadalmi rendszerek. Ebben az 

értelemben Lessa és Reis az ENSZ e területen folytatott tevékenységének 

alakulását elemezve arra a következtetésre jut, hogy: 

 
[...] a kérdéssel való foglalkozás ellenére a nem állami alanyok nemzetközi 

jogban megállapított kötelezettségei önmagukban továbbra sem képesek 

kényszerítő eszközöket és szankciókat létrehozni az ilyen szereplők számára. 

Továbbra is az államok feladata az, hogy kivizsgálják és megbüntessék az 

üzletemberek emberi jogi kötelezettségeinek esetenkénti be nem tartását, és az 

általuk tett intézkedések nem elegendőek (LESSA; REIS, 2017, 272. o.). 

 

Egy másik érv, amely segít megérteni az emberi jogok védelmének 

nehézségeit a transznacionális vállalatok tevékenységével szemben, az a 

tény, hogy még mindig nagyon nehéz elképzelni e jogok horizontális 

hatékonyságát, ha az államot helyezik a védelmi rendszer középpontjába. 

Ezzel kapcsolatban Teubner fontos kritikát fogalmaz meg, amikor azt 

állítja, hogy "Az államközpontúság legjelentősebb hibája abban áll, hogy az 

emberi jogok horizontális hatékonyságát 
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az alapjogok mint a társadalmi hatalom problémája" (TEUBNER, 2016, 43. 

o.), ami elterelné a figyelmet a horizontális hatékonyság valódi 

funkciójáról, ami nem más, mint hogy jogi eszközökkel lehetővé tegye a 

nem csak a politikai rendszerben, hanem minden más részleges 

társadalmi rendszerben megnyilvánuló expanziós tendenciák korlátozását 

(TEUBNER, 2016, 43. o.). Annak az elképzelésnek az elhagyása, hogy az 

emberi jogok horizontális hatékonysága csak az állami kényszerre épülő 

szubjektív jogokon keresztül érhető el, ami az ilyen jogok 

instrumentalizálását jelzi a nemzeti jogrendszerekben, megnyitja a 

lehetőségek terét más társadalmi rendszerek befolyásolási 

mechanizmusainak kifejlesztése előtt. A nemzeti alkotmányoktól való 

elhatárolódás útját követve Teubner azt az érvet is elutasítja, hogy az 

alapvető jogokat a nemzetállamokból a transznacionális magánrendszerek 

belsejére terjesszék ki. Szerinte egy ilyen elképzelés az emberi jogok 

transznacionális érvényességének problémáját csak az államok 

jogforrásaira irányítja: "Kétségtelen, hogy a nemzeti államok alapjogai 

tartalmi modelleket mutatnak transznacionális megfelelőiknek" 

(TEUBNER, 2016, 228. o.), így "[... ] az alapjogi normák, elvek és 

dogmatikák tartalmi átadása" (TEUBNER, 2016, 228. o.). Teubner szerint 

azonban az ilyen jogok transznacionális érvényességének kérdése 

továbbra is tisztázatlan marad. 

(TEUBNER, 2016, 228. o.). 

A dolog lényege, hogy azonosítani kell azokat a jogi struktúrákat és 

alkotmányosan legitimált folyamatokat, amelyek az alapvető jogokat a 

transznacionális rendszereken belül pozicionálják (TEUBNER, 2016, 229. 

o.). És ebben az értelemben Holmes, továbbfejlesztve Teubner kritikáját a 

nemzeti alkotmányos rendszerektől való eltávolodásról, rámutat a globális 

kormányzási struktúrákban jelen lévő három gyakori jelenségre: 
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Utalok a) a jogi kódex deformalizációjára, amely megváltoztatja a jog 

programozásának módját; b) a jog reprodukciójában megjelenő 

menedzsermentalitásra, amely megváltoztatja a modern dogmatikára 

jellemző, a belső esetlegesség megfigyelésén alapuló döntéshozatali folyamat 

típusát; és c) a hálózatosodás folyamatára, amely egy olyan transznacionális 

szakértői elit létrehozását indukálja, amely képes figyelmen kívül hagyni mind 

a nemzeti, mind a transznacionális politikai folyamatokat. (HOLMES, 2014, 

1150. o.). 

 

Ezért nyilvánvaló, hogy az ecuadori jogrendszer a Chevron esetében, 

annak ellenére, hogy bírósági választ adott az emberi jogok számtalan 

megsértésére, nem hozta meg a várt és kielégítő eredményt, egyszerűen 

azért, mert az alkotmányban előírt alanyi jogok általi védelem nem érte el 

a vállalat vagyonát - a pénzügyi kártérítést -, és mivel a transznacionális 

vállalatok tevékenysége ragadozó jellegű, a kizsákmányolt országokban a 

túlzott kizsákmányolás, majd a tevékenységek felhagyása11 , az ecuadori 

jog nem lesz képes megakadályozni az újabb káros vállalkozásokat, 

amelyek más fejlődő országokban fognak megvalósulni. 

Teubner azt is elutasítja, hogy a nemzetállamok képesek lennének 

mechanizmusokat kidolgozni az ilyen transznacionális emberi jogi 

jogsértések megfékezésére és orvoslására, még ha az egységes globális jog 

révén is. Ennek oka, hogy a globális szinten felépített jog a társadalmi 

perifériákról, a társadalmi rendszerek és a jog közötti érintkezési zónákból 

indul ki, nem pedig a nemzeti államok intézményeinek központjából vagy 

az ezen államok által létrehozott nemzetközi intézményekből (TEUBNER, 

2003, 14. o.). És ez a valóság még inkább hangsúlyozódik, amikor látjuk, 

hogy a különböző társadalmi rendszerek 

 
 
11 Ebben az értelemben nem meglepő, hogy számos transznacionális vállalat, sőt maga a Chevron is érintett volt 

hasonló helyzetekben, mint például az 1998-ban történt eset, amikor békés tüntetést tartó nigériaiakat a Chevron által 

fizetett katonák meggyilkoltak és megkínoztak (LERNER, David; DAR, Melissa; DONOWITZ, Paul, 2009). 



Larissa de Oliveira Elsner; Rafael Selicani Teixeira | 337 

 
amelyek erős globális fejlődésben vannak12 , beleértve az államoktól 

idegeneket is, empirikusan bizonyítva, hogy "a globalizáció során a politikát 

egyértelműen más társadalmi rendszerek vették át" (TEUBNER, 2003, 12. 

o.), olyan rendszerek, amelyeket globális falvaknak neveznek (TEUBNER, 

2003, 12. o.). 

Az olyan ügyek megoldásának fordulópontja, amelyekben az emberi 

jogok megsértése a következők miatt következik be a jogsértések a 

következők miatt következnek be a tevékenységek a 

transznacionális vállalatok, mint például az elemzett eset, az ilyen esetek 

összetettségének megértését jelenti, ezért a rendszerszintű elméletre való 

fogadás ésszerűnek tűnik, tekintettel arra, hogy a nemzeti jog nem éri el 

teljes mértékben más, már előrehaladott fejlődési szakaszban lévő globális 

rendszereket. A köztük lévő kapcsolat hiányos, és a hatás gyakorlatilag nem 

okoz hatásokat a hatékony kommunikációs válaszok kialakulása 

értelmében. "Amikor két kommunikatív rendszer összekapcsolódik, ez az 

összekapcsolódás képessé teszi őket saját stabil és kölcsönös tanulási é s  

befolyásolási mechanizmusaik kialakítására" (FORNASIER; FERREIRA, 

2015, 401. o.). 

A nemzetállamok territorialitásán túlmutató autonóm társadalmi 

rendszerek - jelen esetben a gazdaság - esetében tehát a jogrendszerrel való 

kapcsolat éppen azért nem eredményez hatékony kommunikatív 

válaszokat, mert a különböző jogrendek közötti kapcsolatok a jelenlegi 

globális társadalom ugyanazon funkcionális rendszerében, a Törvényben 

azonosíthatók - amelyben a különböző rendek ugyanazon bináris kód, a jog 

és nem jog, de különböző programokkal és kritériumokkal 

megkülönböztetve és alárendelve vannak (FORNASIER; FERREIRA, 2015, 

401. o.). Más szóval, a globális társadalmi rendszerek nehezen 

kapcsolódnak össze a legkülönfélébb nemzeti jogrendszerekkel, tekintettel 

a következőkre 

 
 



12 A szerző az "államtalan világjog" kialakításának jelöltjei között említi a lex mercatoria-t, a műszaki szabványosítás 

és a szakmai önellenőrzés rendszerét, az emberi jogi diskurzust, a munkajogot, a környezetvédelem területét, sőt a 
lex sportiva internationalis-t. (TEUBNER, 2003, 11. o.). 
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még nem alakult ki globális jogrendszer. Ez magyarázza, hogy a Chevron 

esetében miért az amerikai jogrendszer - a transznacionális vállalat 

származási helye - utalta az ügyet az ecuadori jogrendszerhez - a 

transznacionális vállalat működési helyéhez -, ahol egy belső közlemény, 

egy bírósági határozat született. Ezt a döntést azonban később csalárdnak 

és törvénytelennek minősítették, és még az ecuadori áldozatokat képviselő 

ügyvéd ellen is pert indítottak az amerikai jogrendszerben13. 

Ezért, ha a nemzeti jog önmagában nem elegendő az emberi jogok 

legitimálására, különösen a transznacionális vállalatok által elkövetett 

jogsértések esetében, ahol nyilvánvaló konfliktus van a különböző államok 

jogrendszerei között, és amelyek a legtöbb esetben hajlamosak az üzleti 

érdekeket előnyben részesíteni azon lakosság emberi jogainak kárára, ahol 

ezek a vállalatok működnek, Teubner megkérdezi, hogyan jönne létre 

spontán módon egy érvényes transznacionális jog, "[...] az állam tekintélye, 

szankcionálási képessége, politikai ellenőrzése és a demokratikus folyamat 

legitimitása nélkül?". Hol van az alapvető norma globális szinten?" 

(TEUBNER, 2003, 17. o.). 

Teubner maga is utat mutat, amikor a Durkheim által a jogok 

forrásának nyilvánított colére publique-kal foglalkozik. Teubner szerint, 

Luhmann alapján, érvényes jog fog kialakulni, mivel a jogi kódex által 

folytatott megkérdőjelezhető gyakorlatok elítélése megtörténik, és ezeket 

reflexszerűen az emberi jogok megsértéseként ismerik el, majd beépülnek 

a műveletek rekurzivitásába. 

 
 
 
13 Steven Dowzigert a Chevron beperelte New Yorkban, és házi őrizetben van. Lásd: https://theintercept. 
com/2020/01/29/chevron-ecuador-lawsuit-steven-donziger/. 
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törvényes (TEUBNER, 2016, 232. o.). A nemzeti bíróságok hagyományos 

hierarchiáját felváltó heteroarchikus hálózatok és reputációs hierarchiák 

megjelenése (TEUBNER, 2003, 25. o.) olyan globális kormányzást 

alkothat, amely a globális tömegmédia által egyre inkább áthatott 

szférában interakcióba lépő államokat, nem kormányzati szervezeteket, 

társadalmi mozgalmakat, transznacionális vállalatokat és más piaci 

szereplőket vonna be a szabályozás megalkotásának és e szereplők 

tevékenységének globális szintű koordinálásának feladatába (HOLMES, 

2014, 1141. o.). Más szóval, a transznacionális szakosodott rendszerek 

alkotmányos alanyokként versenyeznek a nemzeti államokkal, de 

kommunikációjuk más funkcionális rendszerek eszközein keresztül zajlik, 

nem pedig a politika hatalmi közegén keresztül. Ezért a transznacionális 

rezsimek közötti konfliktusok uralják a joggyakorlatot (TEUBNER, 2016, 

232. o.). Visszatérve az emberi jogok védelmének kérdéséhez a 

transznacionális vállalatok kontextusában, a Teubner tanulságaiból 

levezethető megoldás ígéretes, ha egy másik esetet elemzünk, amely 

azonban analóg módon ugyanazt az elméleti és gyakorlati kihívást jelenti. 

A bemutatott javaslat szerint "az egyik kiút ebből a dilemmából az, hogy 

az alapvető jogok magánhatalommal szembeni védelmét az egyén 

szintjéről az intézményi szintre helyezzük át (TEUBNER, 2021, 94. o.). Ily 

módon hihetőnek tűnik, hogy az emberi jogok szubjektív jogokon 

keresztül történő védelmének gondolatától való eltávolodás, valamint a 

nemzetállamok jogrendszereire való fogadás elhagyása egy sokkal inkább 

hatékony az olyan esetekben, mint a Chevron. 

Teubner szerint az emberi jogok horizontális hatását az intézményi 

aspektusukat megőrző szervezet és folyamatok garantálnák, nem pedig az 

egyéni jogok, amelyek lehetővé teszik a jogi lépések megtételét. Ebben az 

értelemben az a kérdés, hogy milyen szervezet és milyen folyamatok 

segítségével lehetne megvédeni a 
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az emberi jogokat ezért a törvényen belül már nem lehetne számon kérni. 

Így "Az ilyen intézményes garanciák normatív tartalmát csak a jogon 

kívülről, a társadalmi gyakorlat autonormativitásából nyerhetjük" 

(TEUBNER, 2021, 94. o.). Maguk az autonóm társadalmi rendszerek 

különálló kódexeik és programjaik révén olyan normatív orientációkat 

szülnének, amelyek eltérnek az egyének hagyományos nézeteitől, és így 

intézményi jelleget hordoznak. Az ilyen méretű intézményi normativitás 

pedig a történelmileg kialakult struktúrákban lenne megtalálható, "[...] a 

tudomány és az egészségügyi rendszer reflexív dogmatikájában 

reaktiválva, politikai döntésekben és vitákban megreformálva, mielőtt a 

jogba beépülne" (TEUBNER, 2021, 94. o.). Ugyanezen érvelés alapján 

Holmes megjegyzi, hogy: 

 
[...] az egyes "funkcionális területek" szakértői fokozatosan mind a 

normaalkotásért, mind a legfontosabb döntéshozatali folyamatokért (a saját 

maguk által kidolgozott normák alapján) felelősekké válnak, ami kifejezetten 

szakít a demokratikus hatalommegosztás hagyományos elképzelésével 

(HOLMES, 2014, 1151. o.). 

 

Teubner javaslata nem mentes a kihívásoktól, mivel ez az elképzelés 

lehetővé teszi a gazdasági rendszer számára, hogy a saját kommunikációs 

formáját ráerőltesse, és korrumpálja a többi rendszert, tekintettel a bőséges 

globális fejlődésére, ahogy azt a Chevron-ügyben láthattuk. Ezen a ponton 

fontos megfontolni a normativitás kialakulásának spontaneitásának és az 

emberi jogok intézményes védelmének ezt a Teubner által javasolt 

kritikáját. 

Bármilyen nehéz is a jognak globálisan érvényesülnie, ez a tény nem 

csökkenti annak a kockázatát, hogy a lex mercatoria minden más autonóm 

társadalmi rendszer, köztük maga a lex mercatoria előtt is érvényesüljön. 
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törvény. Az út az "[...] állami és nem állami rendek közötti reflexivitás 

elméletének kidolgozásához - egy olyan elmélethez, amely a tanulás és a 

kiegészítés lehetőségével foglalkozik a különböző eredetű rendek közötti 

szabályozásban" (FORNASIER; FERREIRA, 2015, 411. o.). 411), az a 

felismerés, hogy az egyes rendszerek által a többiekben kiváltott irritáció 

nem tart tiszteletben egy egyenlő vagy akár ésszerű határt, ami súlyos 

társadalmi válságokat okozhat, például: az 1979-es olajválság, az Egyesült 

Államokban 2007-ben a másodlagos jelzálogpiaci v á l s á g , és újabban a 

Covid-19 világjárvány egészségügyi válsága. Mindezekben a helyzetekben a 

különböző autonóm társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatásban fellépő 

rendszerszintű irritáció kvázi-rendszeri összeomlást eredményezett, 

amelyben a jog nem sokat vagy semmit sem tud tenni, sőt az emberi jogok 

megsértéséhez vezetett. 

 
4 Záró megjegyzések 
 

Ez a cikk a Chevron-ügyet elemzi, amelyben az amerikai Texaco-Gulf 

vállalat (amelyet később a Chevron Corp. felvásárolt) gazdasági 

tevékenységet folytatott, nevezetesen olajkutatást és -kitermelést folytatott 

az ecuadori Amazonas térségében, számos negatív hatást gyakorolva a 

régió környezetére és megsértve a kizsákmányolt térségben élő lakosság 

emberi jogait. Az ecuadori igazságszolgáltatási rendszerben lefolytatott 

bírósági eljárás során a vállalatot kártérítés fizetésére ítélték. Mivel 

azonban ezeket az összegeket Ecuadorban nehéz volt végrehajtani, mivel a 

vállalatnak már nem volt ecuadori székhelye vagy vagyona, mind az 

Egyesült Államokban, mind Brazíliában, a vállalat Brazíliában működő 

leányvállalatai miatt, megpróbálták teljesíteni a büntetést. Így az emberi 

jogok megsértése voltak nélkül bármilyen jóvátétel, 
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bizonyítva, hogy az állami jog milyen nehezen tudja megoldani a 

transznacionális vállalatok által okozott vitákat és jogsértéseket. 

Annak ellenére, hogy elismerik a nemzeti államok szféráján túlmutató 

autonóm globális társadalmi rendszerek kialakulását, nyilvánvaló, hogy 

hiányzik egy olyan globális jogrendszer, amely képes lenne megoldani az 

ilyen rendszerekből eredő konfliktusokat, különösen az emberi jogok 

védelmét illetően a még fejlődő országokban, például Latin-Amerikában. 

Az elemzett ügyben az ecuadori jogrendszer képtelennek bizonyult 

arra, hogy a Chevront az amerikai és a brazil jogrendszerhez hasonlóan 

felelősségre vonja. Más szóval, a nemzeti államok területi korlátain túllépő, 

autonóm társadalmi rendszerekben kialakult kapcsolatokkal szemben 

olyan jogra van szükség, amely nem a nemzeti jogrendszereken alapul, 

hogy kielégítőbb megoldásokat kínáljon az ilyen transznacionális 

kapcsolatokban felmerülő konfliktusokra. 

Úgy tűnik, hogy a rendszerszemlélet jól leírja az autonóm társadalmi 

rendszerek valóságát, amelyek globálisan fejlődnek, és egyes esetekben, 

mint például a gazdasági rendszer, átfogóbb módon, mint maga a politikai 

és jogi rendszer. A nemzeti jog alternatíváinak keresése olyan kihívást 

jelentett a tudósoknak, hogy különböző javaslatok születtek, és úgy tűnik, 

hogy a rendszerszintű javaslat, ha nem is a legjobb válaszokat, de legalábbis 

a legjobb kérdéseket teszi fel. Ebben az értelemben Teubner rendszerszintű 

elméleti konstrukciója, amely az emberi jogok horizontális hatását az üzleti 

szervezeten és az intézményi folyamatokon keresztül, nem pedig az egyéni 

jogokon keresztül vizsgálja, ígéretesnek tűnik. 
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Az ICANN és az Amazonas-ügy: a globális 
kormányzás bonyolult legitimitásáról 

 
Maurício Pedroso Flores 1 

 
 

1 Bevezetés 
 

Egy internetes domainnel kapcsolatos vitában egy kaliforniai 

székhelyű szervezet egy amerikai vállalat javára dönt, a dél-amerikai 

országok koalíciójának tiltakozása ellenére. Általánosságban leírva ez egy 

újabb reprezentatív esetnek tűnik, hogy az úgynevezett "globális 

kormányzás "2 mindig is hajlamos lesz egy gazdag országban székhellyel 

rendelkező vállalati óriás érdekeit előnyben részesíteni egy periférikusnak 

tekintett országcsoport jogos igényeivel szemben. 

És valójában ezt az első látásmódot, bármennyire is felszínes, nem 

könnyű eloszlatni. Amikor nemzetközi vitákról van szó, a gyanú, hogy a 

transznacionális testületek döntései mögött a nagyhatalmak hegemón 

érdekei állnak, ritkán alaptalan - van egy egész elméleti hagyomány, a 

realista, amely éppen arra épül, hogy az ilyen gyanú általában beigazolódik. 

De azt lehet mondani, hogy ebben a vitában, a ". amazon" virtuális domain 

regisztrációja körül, a 

 
1 PhD és jogi mesterképzés az Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) jogi karán. Ösztöndíjas 

CAPES/PROEX. E-mail: mauriciopflores@gmail.com 

2 Itt Zürn (2018, 3-4. o.) definícióját követjük, aki számára a globális kormányzás "a hatalom nemzeti határokon 
átívelő gyakorlását, valamint a nemzetállamokon kívül elfogadott normákat és szabályokat jelenti, mindkettő a közös 
javakra vagy transznacionális problémákra hivatkozva indokolt". Ez a meghatározás kétféle hatóságot foglal 
magában: nemzetközi (kormányközi) és transznacionális (legalább egy magánszereplő közvetlen részvételével 
működő) hatóságokat. Ahogy azonban Bernstein (2011, 23-24. o.) helyesen rámutat, ezek a kategóriák magyarázó 
célokra csak ideális típusokat képviselnek, mivel a gyakorlatban "kevés kormányközi intézmény működik a nem 
állami szereplők befolyása nélkül, és kevés nem állami intézmény tartja fenn a szuverén államok tekintélyétől való 
teljes autonómiát". 
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A forgatókönyv egy kicsit összetettebbnek bizonyult, mint azt egy 

elhamarkodott realista olvasat sugallná. 

Az Amazon-ügy (ahogyan mostantól nevezzük) egy sor bonyolult 

kérdésre utal jóval a 2019 májusában meghozott végleges döntés előtt. 

Amint e cikk célja, hogy bemutassa, az eset körülményei közül sokan 

általánosabb tünetei annak a bonyolult feladatnak, hogy a globális 

kormányzást elősegítő transznacionális intézményekben elfogadható 

legitimitási normákat érjenek el. Más szóval, az olyan jogon alapuló 

döntések problematikus legitimitása, amelynek alapja sem az állami jog, 

sem a nemzetközi jog konszolidált - még ha néha ingatag is - szabályai. 

Az ügy középpontjában az Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers (ICANN) áll, egy olyan ellentmondásos testület, amely épp 

annyira szükséges az internet működéséhez, amennyire ismerjük. 

 tudjuk. Bár a  túlnyomórészt műszaki 

jellegű technikai megbízatása mellett az ICANN számos olyan kérdéssel 

foglalkozik, amelyeknek fontos politikai és jogi vonatkozásai vannak, 

amint azt az Amazon-ügy is mutatja. 

A tanulmány első része azt a vitatott módot vizsgálja, ahogyan ez a 

szervezet az internetes infrastruktúra egyik legközpontibb eleme, az 

általános felső szintű domainek regisztrálása és odaítélése fölötti hatalmat 

magához ragadta. A második rész kifejezetten az Amazon-ügy 

körülményeit vizsgálja, amelyek konkrétabb képet adnak arról, hogy 

milyen legitimációs problémával kell szembenéznie egy olyan hatóságnak, 

mint az ICANN, amikor nincsenek egyértelmű szabályok arra 

vonatkozóan, hogy hogyan kell eljárni - de mégis döntést kell hozni. 
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2 Az ICANN hatáskörének kialakulása 
 

Az internet kialakulásának története - az ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency Network) nevű projekt, amelyben mérnökök egy 

csoportja az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által finanszírozott 

kutatásokat végzett - és az 1990-es évek elejéig tartó lassú fejlődése azt 

bizonyítja, hogy az internet jelenlegi tömeges és globális használata 

eredetileg nem volt szándékos. Az internetet sokáig nem tekintették olyan 

rendkívül értékes erőforrásnak, mint amilyen ma, amikor széleskörű 

társadalmi, gazdasági, politikai, oktatási, vallási és egyéb célú 

alkalmazásokkal rendelkezik. A tényleges elterjedése néhány évvel az 

úgynevezett globalizációs folyamatok kezdete után következik be, és azóta 

nemcsak követi azok sebességét, hanem a legújabb fejleményeiknek is 

kedvez - a másodperc tört részei által egyidejűleg összekapcsolt globális 

piacok, az információk azonnali terjedése a világ bármely pontjára, a nagy 

távolsági kommunikáció, a mesterséges intelligencia stb. 

Az internet által kínált számos eszköz és szolgáltatás könnyen elérhető 

a nagyközönség számára. Néhány, inkább a szerkezetéhez és működéséhez 

kapcsolódó szempontot azonban a legtöbb böngésző sokkal kevésbé ismer. 

Az egyik ilyen szempont az úgynevezett IANA funkció, amely az interneten 

a számok kiosztásáért felelős hatóságot jelenti. Röviden: ahhoz, hogy egy 

számítógép hozzáférhessen az internethez, vagy egy szerver 

fenntarthasson egy weboldalt, szükség van bizonyos egyedi számokra. Az 

internetes domainek esetében ezek a számok olyan egyedi neveknek 

felelnek meg, mint például a "wikipedia.org" vagy a "gov.br". Amikor a 

felhasználó beírja a böngészőbe az egyik ilyen nevet, csak egy oldal jelenhet 

meg, egy adott tulajdonossal. 
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Az IANA hatóság nemcsak e nevek kiosztásáért felelős, hanem annak 

meghatározásáért is, hogy milyen általános felső szintű tartományok3 , 

mint például a ".com", ".net" vagy ".love" létezzenek, illetve ne létezzenek. 

1990-ig ez az immár összetett funkció egyetlen személy kezében volt: 

Jon Postel, egy kaliforniai informatikus és kutató. 1990-től az internetes 

tevékenységek bővülése miatt ezt a funkciót megosztották az amerikai 

kormány által megbízott Network Solutions nevű vállalat leányvállalatával. 

Az internet addigi alapítóitól és fenntartóitól eltérően a Network 

Solutionsnek nyereségvágya volt, és nem késlekedett, amikor lehetőséget 

látott rá. Ahogy teltek az évek, és nőtt az internetes domainek iránti 

kereslet, a vállalat egyre több és több profitot termelt egy olyan 

tevékenységből, amelyet egykor a kibertér szellemének jegyében 

együttműködésen alapuló, nonprofit módon végeztek. Jon Postel és a többi 

előfutár nem erre az irányra számított az internet megjelenése során - és a 

köztük és a vállalat között addig békésen működő kapcsolat megingott 

(GOLDSMITH; WU, 2006, 35. o.). 

Ahogy az évtized közepén nőtt az internet iránti kereskedelmi 

érdeklődés, az, ami inkább "funkciónak" tűnt, egyre nagyobb "tekintélyt" 

kapott. A nyolcvanas években Jon Postel kvázi könyvtárosi munkájának 

napjai már a múlté voltak, ahogyan a problémamegoldás informális 

módszere is az ész és a józan ész határain belül. Az internet túl nagyra nőtt 

ahhoz, hogy működése - mint egykor - amerikai mérnökök egy csoportja 

által elért konszenzuson múljon. 

 
 
3 Az általános domainek mellett, mint például a " .com" és ".org", léteznek országspecifikus felső szintű domainek 

(országkód), amelyeket két betű alkot, és amelyekért a nemzeti hatóságok felelősek. Brazília esetében a ".br" címet az 

Internet Management Council (CGI) kezeli. 
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összegyűltek egy szobában. Mivel a vitában egyre több érdekelt fél - például 

technológiai vállalatok és nemzeti kormányok - vett részt, 

kulcsfontosságúvá vált annak a kérdésnek a felvetése, hogy ki gyakorolja a 

hatalmat az interneten a nevek és számok legitim módon történő kiosztása 

felett. 

A vita korai szakaszában alapvetően két szereplővel állt szemben: 

egyrészt az internetmérnökök egyre növekvő technikai közösségével, 

amely független szervezetek, például az Internet Society köré tömörült; 

másrészt az amerikai kormánnyal. Ezt a kezdeti konfliktust Goldsmith és 

Wu (2006, 32. o.) jól összefoglalja: 

 
[Postel és az internet alapítóinak generációja a legtöbb internetes kérdésben 

eljáró hatóságnak tekintette magát. Ők tervezték meg a hálózat architektúráját, 

ők voltak a szakértők, és ők irányították a működés legtöbb aspektusát. De nem 

volt jogalapjuk az internet szabályozására - ezt a problémát általában 

elhanyagolták. Az amerikai kormánynak másfajta követelése volt.  A z  

E g y e s ü l t  Államokban á l t a l á b a n  a z t  k a p j a ,  amiért fizet.  Bár az 

i n t e r n e t e t  az alapító mérnökök találták fel, és évekig működtették, az 

internet fejlesztésének gyakorlatilag minden aspektusát az amerikai 

kormánnyal kötött szerződéseken keresztül finanszírozták. Az amerikai 

kormány úgy vélte, hogy ezek a szerződések tulajdonjogot biztosítanak 

számára az elnevezési és számozási rendszer felett. 

 

Más szóval, az internet mint tömeges és potenciálisan jövedelmező eszköz 

fejlődése meglehetősen szokatlan helyzetet idézett elő. Kinek van hatalma 

felette: ki gondoskodott róla a kezdetektől fogva, amikor még 

ismeretlenek voltak a lehetőségei, vagy ki állt mindig is a bizonytalan 

fejlődésének finanszírozása mögött? Nem számít, hogy milyen erősek az 

érvek, amelyeket az egyes 

egyrészt kezdettől fogva világos volt, hogy a végső megoldás nem 

valamilyen döntő jogalapra való hivatkozással születik meg. Sőt, ennél is 

több, nem 
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olyan kérdés volt, amelyet bírósági döntéssel lehetett volna megoldani. Ez 

nem csak egy ismeretlen probléma volt, amelyre nem volt precedens, de 

nehezen mérhető is, mivel a tét egy olyan virtuális tér jövője volt, amely 

már bebizonyította, hogy képes átlépni a határokat, és amelynek 

hatósugara valóban globális szintre tendál. Más szóval, az interneten a 

nevek és számok kiosztása feletti hatáskör jogi története az alkalmazandó 

nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok teljes légüres terében kezdődött. 

Mivel tudták, hogy ezt a vákuumot valahogyan át kell hidalni, az 

internet jövőjével foglalkozó érdekeltek cselekedni kezdtek. Független 

szervezetek és a civil társadalom képviselői mozgósítottak például a gTLD-

MOU (Generic Top-Level Domain Memorandum of Understanding) 

elnevezésű jogi dokumentum kidolgozására (GOLDSMITH; WU, 2006, 38. 

o.). Ez a dokumentum alapul szolgálna egy nemzetközi hatóság 

létrehozásához az internetes nevek és számok kiosztására vonatkozóan, és 

rámutatott többek között egy hivatalos és legitim struktúra elfogadásának 

szükségességére az államok nemzetközi rendszere előtt. 

Ez az informális megállapodás, amelyben egyetlen nemzeti kormányt 

sem kértek fel részvételre, a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), az Egyesült 

Nemzetek távközlésre szakosodott és a következő területekért felelős 

szervezete támogatásának köszönhetően vált hivatalossá.

 Röviden, a gTLD az első gTLD, amelyet az Egyesült Államokban 

hoznak létre. Röviden, a gTLD-MOU kísérlet volt arra, hogy kinyilvánítsa 

az internet függetlenségét az amerikai kormány politikájától, és 

megteremtse az internet többoldalú irányításának alapjait. 
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A kezdeményezést sok kormány meglepődve fogadta, mivel úgy 

tekintettek rá, mint az ITU kétségbeesett kísérletére, hogy átvegye az 

irányítást egy olyan dolog felett, amely láthatóan már nem egy "egyszerű" 

kommunikációs eszköz, mint a telefonvonalak, hanem inkább egy értékes 

gazdasági erőforrás és egy hatalmas hatalmi eszköz, amely potenciális 

globális hatása és hatósugara miatt. Az Egyesült Államok számára azonban, 

bármennyire is megkérdőjelezhető volt a gTLD-MOU valódi jelentősége, a 

gTLD-MOU figyelmeztető jel volt (RAUSTIALA, 2016, 8. o.). 

A Bill Clinton-kormányzat könnyen megértette, hogy valamit tenni 

kell annak érdekében, hogy az internet jövője ne kerüljön veszélybe - vagy 

legalábbis az Egyesült Államok érdeke ne kerüljön veszélybe az internet 

jövőjében. Gyakran elhangzik, hogy két ok - amelyek nem egymást kizáró, 

hanem egymást kiegészítő okoknak tekinthetők - vezetett az Egyesült 

Államokban az IANA-funkció jövőjével kapcsolatos konkrétabb válaszhoz. 

Először is, mivel a nagyvállalatok az interneten keresztül kezdtek tömeges 

üzleteket kötni, az Egyesült Államok attól tartott, hogy a hálózat felépítése 

sebezhetővé válik független mérnökök egy csoportjának kezében. Senki 

sem fektetné be dollármillióit, amíg nem kap garanciát az internet 

biztonságára, és ezt a garanciát csak egy erős szerv - lehetőleg maga az 

amerikai kormány, a védelmi minisztériummal együtt - adhatja meg 

(GOLDSMITH; WU, 2006, 41. o.). 

De volt egy másik, talán még fontosabb tényező is: a Fehér Ház nagy 

félelemmel tekintett egy többoldalú internetirányítási struktúrára. Először 

is, az olyan multilaterális intézmények, mint az ITU vagy bármely más 

nemzetközi szervezet által felügyelt internet azt jelentette, hogy az Egyesült 

Államoknak csak egy szavazata lenne, a többi tagállammal egyenrangúan, 

amelyek közül sokan nem járultak hozzá az internet fejlesztéséhez. 
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Másodszor, megnyílt annak a veszélyes lehetősége, hogy a hozzáférés és a 

szabad véleménynyilvánítás szabadságát - magának az internetnek két 

alapját - megsértőnek tekintett országok bizonyos ellenőrzést 

gyakorolhatnak az internet fejlődése felett. Ezen túlmenően a 

magánszektor, amelyet az internet kereskedelmi fejlődése szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartanak, súlyosan károsodna a következőkben

 feltételek a részvétel, ha egy (RAUSTIALA, 

2016, 8. o.). 

Az amerikai kormány akkori hozzáállását ma is kétértelműen 

értelmezik - egyrészt valóban lehetséges, hogy megpillantják a lehetséges 

kockázatokat. hogy egy megközelítés Másrészt lehetetlen nem 

gyanítani, hogy az Egyesült Államok mindent megtett egy olyan struktúra 

megőrzése érdekében, amely elsősorban a saját érdekeit szolgálta. És ez a 

struktúra nem volt más, mint az, ami már addig is létezett: egy 

multiszektorális kormányzás, amelyet kényelmesen az amerikai 

technológiai vállalatok, amerikai kutatók és amerikai civil társadalmi 

csoportok uraltak (RAUSTIALA, 2016, 9. o.). Hamarosan elhatározták, hogy 

létrehozzák a többszereplős érdekképviselet szilárdabb és hivatalosabb 

változatát, amely eloszlat minden kétséget azzal kapcsolatban, hogy ki 

gyakorolja a tényleges hatalmat az internetes nevek és számok kiosztása 

felett - így született meg 1998-ban az ICANN. Az Egyesült Államok 

Kereskedelmi Minisztériumával kötött szerződés alapján ez a kaliforniai 

törvények szerint szabályozott, nem nyereségérdekelt magánszervezet az 

internet néhány alapvető szempontja felett strukturált irányítási 

rendszerként kezdett működni. 

Más szóval, az amerikai kormány egy egyoldalú intézkedéssel 

betöltött egy jogi rést, és új korszakot nyitott az internet irányításában - egy 

olyan korszakot, amely számos kormány és nem kormányzati szervezet 

gyanakvó tekintete alatt már elkezdődött. Nem tagadható, hogy az ICANN 

bizonyos fokú függetlenséggel rendelkezne, különösen az alábbi 



kérdésekben 
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technikák. Jogos volt azonban a bizalmatlanság az amerikai 

kormányzatnak a testületbe való beavatkozásával kapcsolatban, mivel az 

ICANN jogilag (a kormánnyal kötött szerződés révén) és fizikailag (a 

számítógép, ahol a gyökérzóna fájl található, az Egyesült Államok 

tulajdonában volt) az amerikai kormányzathoz kötődött, a "privatizációról" 

és a "nemzetköziesedésről" szóló beszédek ellenére, amelyeket más 

nemzetek előtt védett. (GOLDSMITH; WU, 2006, 169. o.). 

Az ezredfordulón az Egyesült Államok-központú internettel 

kapcsolatos aggodalmak egyre erősödtek, és végül egy sor 

kezdeményezéshez vezettek, kezdve az Információs Társadalom 

Világcsúcstalálkozóval (WSIS), az ITU által koordinált ENSZ-

csúcstalálkozóval. A WSIS eredeti javaslata az volt, hogy elősegítse a 

nemzetek közötti megértést az információs társadalom új irányairól és a 

millenniumi nyilatkozatok kidolgozását, de hamarosan az internet 

irányításának jövőjéről szóló nagyszabású vitává alakult, amelynek 

középpontjában az ICANN tevékenységei álltak. 4 Széles körű támogatás 

nélkül azonban a WSIS nem teljesítette intézményi reformra irányuló 

küldetését. Az internet irányításának multilaterális elképzelése és a 

meglévő többszereplős struktúra közötti összeütközés a WSIS-t követő más 

mozgalmakban, például a Nemzetközi Kormányzási Munkacsoportban 

(WGIG) folytatódott, és bizonyos értelemben a mai napig fennáll. 

Tény azonban, hogy az ICANN és az amerikai kormány közötti 

megállapodás nagyrészt érintetlen maradt. Az egyetlen jelentős változás 

2014-ben következett be, amikor a Barack Obama-kormányzat úgy 

döntött, hogy nem újítja meg az ICANN és a minisztérium közötti 

szerződéses kapcsolatot. 

 
 
 
4 A 2003-ban tartott WSIS-találkozó záródokumentumában, a Genfi Elvi Nyilatkozatban az érintett szereplők az 

internet felosztását védték a technikai kérdések között, amelyek továbbra is az ágazat magánszereplőinek 

hatáskörében maradnak, és a közpolitikai kérdések között, amelyeket nemzeti szinten a kormányok felügyelnek, és 

amelyek nemzetközi szinten a kormányok közötti megállapodások és tárgyalások tárgyát képezik (MUELLER, 2010, 

58-64. o.). 
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Kereskedelem. De nem azért, hogy az Egyesült Államok közvetlenebb 

ellenőrzést gyakoroljon az internet felett, hanem éppen ellenkezőleg: a 

kormány úgy döntött, hogy ettől az időponttól kezdve teljes autonómiát 

biztosít az ICANN számára feladatai ellátásához, többek között a domainek 

kiosztásához. 

Ez a döntés ismét az Egyesült Államok stratégiai kényszereként 

értelmezhető. Ha az ICANN többszereplős modellje jól szolgálta az érdekeit, 

miért ne mondhatnánk le az ICANN feletti kormányzati ellenőrzésről? Ha 

a multilaterális irányítási modellek elfogadására irányuló javaslatok az 

internet feletti túlzott amerikai ellenőrzésre hivatkoznak, az Egyesült 

Államok egyértelműen azt mutatja, hogy egy olyan intézmény javára 

távozik a színről, amelyet ugyanúgy képtelen lenne ellenőrizni, mint 

bármely más nemzet. Ahogy Raustiala (2016, 14. o.) rámutat, az USA 

stratégiája paradox módon éppen az volt, hogy hatalmát korlátozta, hogy 

jobban fenntartsa azt. 

Röviden, az ICANN létrehozása úgy értelmezhető, mint az amerikai 

kormány által alkalmazott stratégia, amelynek célja, hogy az internetet 

kivonja a multilaterális testületek ellenőrzése alól, és a bonyolult 

erőviszonyoktól, amelyeken ezek a testületek lényegében függenek. Nem 

lehet pontosan tudni, hogy mi történt volna, ha például az ITU sikertelen 

kísérletei, hogy átvegye az internet irányítását, sikerrel járnak. 

Mondhatjuk-e, hogy egy többoldalú megállapodás reménytelenül jobb 

lenne a reprezentativitás és a részvétel szempontjából? Vagy más kérdés: 

ha az internet irányítása többoldalúan jött volna létre, vajon 

szükségszerűen legitimebb és/vagy demokratikusabb lenne? 5 

 
5 E kérdések megválaszolására a legközelebbi kísérletet az olyan összehasonlító tanulmányok jelentik, mint például 

Ingo Take (2012) tanulmánya, aki hatféle demokratikus legitimációs mutatót vett figyelembe az ICANN, az ITU és a 

WSIS teljesítményének elemzéséhez. Az eredmények nem meglepőek: Take (2012) arra a következtetésre jutott, hogy 

az ICANN egy általános rekordot tekintve nagyobb legitimitással rendelkezik, mint az ITU és a WSIS, különösen a  
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A priori úgy tűnik, hogy erre nincs bizonyíték. Igaz, hogy az ICANN-

hez hasonló transznacionális hatóságok jogszerűségi feltételei általában 

bizonytalanabbnak tekinthetők a kormányközi szervezetekhez képest, 

mivel elméletileg nem támaszkodhatnak közvetlenül a nemzetközi jog által 

támogatott "klasszikus" jogi formákra. Ezt az esetleges hátrányt azonban 

ellensúlyozhatja például az az előny, amelyet a nagyobb távolság jelent a 

következőkhöz viszonyítva a viták geopolitikai viták a Ez 

számos nemzetközi szervezetben a szabályok megalkotásának egyik fő 

akadályának tekinthető. 

Ezen túlmenően, ha figyelembe vesszük az intézmény 

legitimitásának mérésére szolgáló néhány lehetséges mutatót, mint 

például a részvétel, az átláthatóság és az elszámoltathatóság feltételeit, 

akkor ésszerű azt hinni, hogy az ICANN-hez hasonló intézmények 

átlagosan jobb eredményeket érnek el, mint a kormányközi 

megállapodások, mivel a szereplők é s  é r d e k e k  nagyobb pluralitása 

van j e l e n  a  s t r u k t ú r á k b a n  a  m e g a l a k u l á s a  ó t a . Ahhoz, 

hogy legalábbis elvethessük azt a hipotézist, miszerint a multilaterális 

modell mindig jobb, elég csak összehasonlítani az ICANN által az évek 

során tökéletesített, több érdekelt fél részvételével működő modellt az 

ENSZ Biztonsági Tanácsának átláthatatlan (és nem demokratikus) 

struktúrájával. 

De ahogyan azt sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy az 

internetet jobban szabályoznák az államok nemzetközi rendszere által elért 

nagy konszenzusok, úgy fontos megérteni, hogy egyetlen nem kormányzati 

szervezet sem keletkezik hatalmi vákuumban, legyen az magán vagy 

állami, gazdasági vagy politikai. Rövid rekonstrukciónk a 

 
 
 

reprezentativitási mutatók és elszámoltathatósági mechanizmusok. Az ilyen típusú tanulmányok korlátai azonban 

nyilvánvalóak, kezdve azzal a ténnyel, hogy a három intézmény nem pontosan ugyanazokat a feladatokat látja el - 

pontosan azért, mert az ICANN létrehozása bezárta az ajtót az ITU, a WSIS vagy bármely más intézményi struktúra 

előtt, amely hatáskörrel rendelkezhetett volna az internetes nevek és számok kiosztása felett. 
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Az ICANN megalakulásának kontextusa egyébként jól példázza ezt a pontot. 

D e  l e h e t s é g e s - e ,  hogy a  m e g l e h e t ő s e n  i l l e g i t i m  m ú l t  

ellenére az I C A N N  legitim módon hozhat döntéseket? 

A válasz inkább pozitív, mivel az ICANN tekintélye ma már sokkal 

kevésbé vitatott, mint korábban volt - ami nagyrészt átlátható és pártatlan 

munkájának közvetlen eredménye. Az  alább tárgyalandó eset azonban jól 

szemlélteti, hogy ez a legitimációs folyamat hogyan nehezíthető meg, ha 

erős gazdasági és politikai érdekek játszanak szerepet, ugyanakkor kevés 

jogi forrás áll rendelkezésre. 

 
3 Az Amazon-ügy 
 

A generikus felső szintű domainek (gTLD-k) bejegyzését mindig is 

erősen ellenőrizte az ICANN: 2012-ig mindössze 21 gTLD-t hoztak létre. Az 

ICANN azonban felismerve az új domainek létrehozásában rejlő nagy 

gazdasági potenciált és a technológiai ágazat vállalatainak folyamatos 

igényeit, elindított egy programot, amelynek célja a regisztrációs 

lehetőségek kiterjesztése alapvetően minden olyan szereplőre, aki ezt meg 

tudja fizetni. 6 E kezdeményezés elindításával összefüggésben az Amazon 

technológiai óriásvállalat az ICANN-nál kérelmezte az ". amazon" 

internetes domain kereskedelmi célú bejegyzését, a vállalat termékeihez és 

tevékenységeihez kapcsolódó egyéb domainek mellett. 

A helyi vállalkozásoknak és a régió megőrzésére irányuló 

erőfeszítéseknek okozott jövőbeli károktól tartva azonban az Amazonas 

Együttműködési Szerződés Szervezetének (ACTO) Brazília és Peru által 

vezetett országai ellenezték a nyilvántartás létrehozását, mivel az egy 

földrajzi névre, azaz az angol "Amazon" névre utal. Bár a szabályok a 

 
 
6 A felszámított kezdeti regisztrációs díj 185 000 USD, amelyhez az eljárás során felmerülő egyéb díjak is hozzáadódnak. 
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ICANN a nyilvántartó hivatalokról bizonyos korlátozásokat írt elő a 

domainek használatára vonatkozóan, a dél-amerikai országok megértették, 

hogy a ".amazon" domain kereskedelmi célú kisajátítása veszélyt jelent az 

Amazonas régió megőrzésére és védelmére irányuló erőfeszítésekre 

(VARGAS-LEON; KUEHN, 2015, 14. o.). 

Ez a vita jól mutatja a globális kormányzásban részt vevő vagy a 

globális kormányzás által érintett szereplők sokféleségét: egy 

transznacionális hatóság dönt egy olyan kérdésben, amely államok egy 

csoportját és egy multinacionális vállalatot érdekel. Ezen túlmenően 

azonban rávilágít a globális kormányzás egyik legnagyobb legitimációs 

problémájára is: nem voltak olyan bevett jogi források, amelyekhez a vita 

megoldásához fordulni lehetett volna. Nem mintha az ICANN nem 

támaszkodna jogi eszközökre. Még azért is, mert egy olyan területet 

szabályoz, amely a globális kommunikáció szempontjából oly központi 

jelentőségű, és amelynek tevékenysége aligha korlátozódna technikai 

kérdésekre7 , az ICANN a szélesebb körű következményekkel járó 

problémák felmerülésekor fejlesztette szabályait. 

Létrehozta például az egységes domain név vitarendezési szabályzatot 

(UDRP). Bár az UDRP-t eredetileg egy konkrét probléma8 kezelésére 

találták ki, idővel fontos szabályozási keretrendszerré vált, amelyet 

folyamatosan frissítenek a domainnevekkel kapcsolatos különféle 

problémák kezelése érdekében. Más szóval, az UDRP az ICANN 

"jogszerűségi" vagy "alkotmányossági" aspektusát képviseli, egy sor más 

kérdésre vonatkozó szabályozással együtt. Egy lehetséges megoldás 

 
 
7 Példaként két híres, fontos politikai, társadalmi és gazdasági következményekkel járó ügyet kellett az ICANN-nak 

megoldania: a ". xxx" terület (LINDSAY, 2013) és az úgynevezett "companysucks esetek" (TEUBNER; KARAVAS, 

2005). 

8 A rendelet k ö z p o n t i  c é l p o n t j a  a  cybersquatting volt,  a z a z  a híres gazdasági vagy társadalmi szereplők 

nevével e l l á t o t t  d o m a i n e k  harmadik felek általi regisztrálása, akik ezt követően magas díjakat számítottak fel 

az érintett vállalatnak vagy intézménynek a domain eladásáért. 
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az Amazon-ügy holtpontjára például az "amazon" kifejezés jelenléte lenne 

az ICANN saját, az új domain-létrehozási programról szóló közleményében 

felsorolt földrajzi tartalékok között, ami nem történt meg - csak az 

"Amazonas" név, amely a brazil államra utal, szerepelt a listán. 9 

Amellett, hogy az ügy körülményei meghaladták az ICANN által 

meghatározott jogszerűségi paramétereket, egy másik bonyolító tényező az 

állami politikai érdekek jelenléte volt a vitában. Az államok az ICANN-en 

belül a kormányzati tanácsadó bizottság (GAC) nevű szerven keresztül 

képviseltetik magukat, de ennek szerepe tanácsadói, szavazati joggal nem 

rendelkezik. E testület fő feladata, hogy véleményt adjon ki, ha az ICANN 

szabályait "harmonizálni" kell a nemzetközi jogi normákkal, vagy ha azok 

érintik az államok politikai érdekeit. Az Amazon-ügyben az Amazonas-

országok a GAC-n keresztül fejezték ki aggodalmukat az ICANN-nak az 

".amazon" domainnek a vállalat részére történő odaítélésével kapcsolatban, 

és a kérelem elutasítását javasolták. 10 

Elméletileg az ICANN nem köteles követni a GAC ajánlásait, és 

döntéseit az államok akaratától függetlennek tekintik - ez az érv szolgált 

egyébként az alapjául annak a követelésnek, amelyet a Amerikai 

kormány a hogy a modell Valójában ez 

az érv szolgált az amerikai kormány azon állításának alapjául, hogy az 

ICANN által bevezetett többszereplős modell garantálja a káros állami 

beavatkozástól mentes jövőt. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk a 

fennálló hatalmi dinamikát, akkor a GAC-nak juttatott szerep egyfajta 

 
 
9 "Az új gTLD program kiírásának szabályai a földrajzi nevekre - országok fővárosainak nevei; városnevek általában, 

ha használatuk a városhoz és nem más homonim tárgyhoz kapcsolódik; az ISO 3166-2 listán szereplő szubnacionális 

helyek és régiók nevei; az UNESCO által vezetett listán meghatározott fogalmak szerinti régiók 14 neve; az ENSZ által 

vezetett kontinentális és szubkontinentális régiók, gazdasági csoportok és egyéb régiók listáján szereplő régiók nevei 

- bizonyos fenntartásokat tettek lehetővé. A brazil Amazonas állam neve szerepel az ISO 3166-2 listán. A közleményben 
előírt egyéb kategóriák egyike sem biztosít azonban védelmet magának az Amazonas-régiónak, és különösen az 

"amazon" kifejezésnek." (CANABARRO, 2018). 

10 Ahhoz, hogy a GAC ajánlást ki lehessen adni, szükséges, hogy egyetlen állam se emeljen kifogást annak tartalma 

ellen. Annak ellenére, hogy felmerült a gyanú, hogy az Egyesült Államok az Amazon oldalára állna a vitában, 

kezdetben a semlegesség mellett döntöttek, lehetővé téve ezzel, hogy a GAC az Amazon-országok által kifejezett 

aggályok fényében kifogást emeljen az erőfölény megadása ellen (VARGAS-LEON; KUEHN, 2015, 15. o.). 
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A "külső" nézőpont képviselete révén nagyobb legitimitást biztosít az 

ICANN számára, ugyanakkor utat nyit a döntések indokolatlan politikai 

befolyásolásának (FROOMKIN, 2011). Kritikusai szerint az ICANN nem 

mindig lenne hajlandó szembeszállni a nemzetállamok - különösen a 

legerősebbek - akaratával. 

Mivel az ICANN nem tudott saját jogforrásaira támaszkodni, de mégis 

olyan döntést kellett hoznia, amely a vitás felek és általában véve az internet 

irányításában részt vevő valamennyi szereplő számára legitimnek 

tekinthető, az ICANN-nek más megoldási módokat kellett keresnie. Először 

is független véleményt kért egy nemzetközi jogi szakértőtől, hogy 

felkutassa az ügyre alkalmazandó lehetséges jogi szabályokat. A vélemény 

következtetésében azonban bebizonyosodott, amitől már korábban is 

tartani lehetett: nem volt olyan nemzetközi, nemzeti vagy regionális jogi 

szabály, amely arra kötelezte volna az ICANN-t, hogy elfogadja vagy 

megtagadja a domain odaítélését az amerikai cégnek (ICANN, 2014). 

Az ICANN saját szabályain belüli és kívüli jogi források hiánya, 

amelyeket mozgósítani lehetne egy legitim döntés meghozatala érdekében, 

valamint a különböző szereplők által gyakorolt nyomás nagyon nehéz 

helyzetbe hozta az ICANN-t. Így történt, hogy 2014-ben a szervezet a GAC 

ajánlása alapján úgy döntött, hogy elutasítja az Amazon kérelmét, ami egyes 

tudósok szerint az ügy végpontját jelentette (VARGAS-LEON; KUEHN, 2015; 

BIANCHI, 2016). Az ICANN óvatos döntést hozott: annak ellenére, hogy egy 

fontos kereskedelmi kérelmet utasítottak el, az intézmény elkerülte a 

problémákat nemcsak az ügyben érdekelt dél-amerikai országokkal, hanem 

az egész nemzetközi közösséggel, amelyet a GAC képvisel. 

Mivel azonban a kérelem elutasításának nem volt jogalapja, várható volt, 

hogy a vállalat fellebbez a határozat ellen. 
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Így az Amazon az ICANN döntését egy független felülvizsgálati testület elé 

vitte, és kedvező véleményt kapott (ICDR, 2017). Ez arra késztette az 

ICANN-t, hogy újraindítsa az ügyet, és ezzel megkezdődött a felek közötti 

tárgyalások sikertelen kísérleteinek és az új végleges döntés 

meghozatalának többszöri elhalasztásának hónapokig tartó útja. Időközben 

az Amazon még dollármilliókat is felajánlott a dél-amerikai országoknak 

termékekben és szolgáltatásokban, hogy lezárják az ügyet, de azok 

elutasítottak minden ilyen megállapodást (THE REGISTER, 2018). Az 

ICANN digitális nyilvános konzultációt is indított, hogy minden érdeklődő 

beleszólhasson a kérdésbe, aminek nem sok hatása volt azon túl, hogy 

demonstrálta, hogy a büszke, több érdekelt fél részvételével működő 

szervezet nyitott a lehetséges érdekelt felek teljes körének véleményére. 

Amikor az újabb halasztás végül tarthatatlannak bizonyult, az ICANN 

2019 májusában kénytelen volt az Amazon számára kedvező döntést hozni 

(ICANN, 2019). Az indoklás nem ment sokkal tovább egy történelmileg 

bevett jogi formulánál: ami nem tilos, az megengedett. Mivel a domain 

regisztrációjának nem állt jogi akadálya, és az Amazon betartotta az eljárás 

összes szabályát, az ICANN-nak nem volt ésszerű oka az elutasításra, 

különben a történelmileg kialakult jogi szabályaival ellentétes ad hoc 

incidenst hozott volna létre. 

A döntéssel elégedetlen Brazília továbbra is az ügy új, független 

felülvizsgálatát vagy egy új megállapodásra irányuló kísérletet kért. Ezúttal 

azonban nem talált olyan egyhangúságot az általános tanács tagjai között, 

mint az ügy elején. Az Egyesült Államok azzal az indokkal ellenezte az újbóli 

megnyitást, hogy az ICANN határozata minden vonatkozó jogi paramétert 

teljesített, és túllépte az ésszerű időtartamot. Ezt az álláspontot az izraeli 

kormány támogatta, a kínai és az európai képviselők pedig vitába szálltak 

vele egy olyan vitában, amely úgy tűnt, hogy 
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inkább geopolitikai kérdések befolyásolták, mint magának az ügynek az 

eltérő értelmezése (THE REGISTER, 2019). 

A döntést helybenhagyták, és 2019 decemberében megszületett a 

végleges megállapodás az ICANN és az Amazon között a nyilvántartásról 

(ICANN, 2019). Csak 2020 júniusában, nyolc évvel az eredeti regisztrációs 

kérelem után oldották meg az összes működési eljárást, és a vállalat végül 

technikai szempontból megkapta a domaint, azzal az ígérettel, hogy azt 

kizárólag kereskedelmi érdekeinek megfelelően használja, nem érintve a 

dél-amerikai országoknak az Amazonas régió kultúrájának ápolására és 

természeti örökségének védelmére irányuló erőfeszítéseit - beleértve azt is, 

hogy nem kereskedelmi célú felhasználásra kijelölnek néhány címet 

(VENTURA, 2019). 

A dél-amerikai országok elégedetlenek voltak a döntéssel, de eleget 

tettek annak. Nem történt kísérlet arra, hogy az ICANN-t mint a 

domainneveket odaítélő hatóságot delegálják, és nem kérdőjelezték meg az 

általa létrehozott, több érdekelt fél részvételével működő modellt sem. De 

még így is érthető a csalódottság azon az oldalon, amelyik elvesztette az 

ügyet, és mindazok számára, akik valamilyen módon részt vesznek az 

internet irányításában, jogos az aggodalom. Nem maga a vereség miatt - 

mivel nem volt megállapodás, valaki elkerülhetetlenül veszíteni fog, mint 

minden joghatósági ügyben. Ami aggodalomra ad okot, az az a tény, hogy 

a döntés nem tudott nagyon következetes alapokon nyugodni. A legitimitás 

kérdése - akár a globális kormányzás terén, akár azon túl - sokkal inkább a 

döntések alapjához kapcsolódik, mint a nyertesek és vesztesek végső 

egyensúlyához. Mivel az ICANN-nak működése során részben ezekre az 

alapokra kell építenie, küldetése még bonyolultabbá válik. 

Ahogy Zürn (2018, 80. o.) rámutat, a globális kormányzásban "furcsa 

alanyhiány" tapasztalható: olyan, mintha azt mondanánk, hogy "történik 

valami", de nehéz azonosítani, hogy ki a felelős. Ez nem jelenti azt, hogy a 

nemzetközi vagy transznacionális hatóságok megalakulása spontán vagy 



mentes lenne 
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szereplői, hanem csak azt, hogy a legtöbb esetben nehéz megmagyarázni a 

jelenlegi berendezkedését - és különösen a hatalomgyakorlás képességét - 

hivatalos és meghatározott eredetre hivatkozva, legyen az politikai vagy 

jogi. Azt lehet tehát mondani, hogy az ICANN, Zürn (2018, 80. o.) 

kifejezésével élve, "megtörtént": a szervezet hatalmát az évek során anélkül 

gyakorolta, hogy egyértelműen fenn lehetett volna tartani, hogy milyen 

jogi vagy politikai alap jogosította fel ezt a szervezetet arra, hogy 

kulcsszerepet játsszon a globális internet irányításában. 

De akkor még nem tudni, mit kell tenni, ha egy intézmény először 

"megtörténik", és csak egy későbbi pillanatban találja magát kénytelennek 

arra, hogy a legitimáció formáit megtalálja a szabályai címzettjei és más 

érdekeltek előtt. Mit kell jobban értékelnünk egy olyan hatóság 

legitimitásának megítélésekor, mint az ICANN: a megalakulásának 

feltételeit vagy az intézmény későbbi erőfeszítéseit, hogy szabályokon és 

eljárásokon keresztül garantálja a pártatlan, független és minden érintett 

által megtámadható döntéseket? 

E cikk keretein túlmutat annak bemutatása, hogy a szakirodalom 

milyen különböző módon vitatta meg a globális kormányzás 

legitimitásának problémáját, bár a záró megjegyzésekben néhány kérdésre 

rámutatunk. Itt központi hangsúlyt fektettünk annak bemutatására, hogy 

az olyan esetek, mint a most bemutatott, megkérdőjelezik a legitimitás 

hagyományos definícióit, mint előre meghatározott "felhatalmazást" arra, 

hogy bizonyos jogi határokon belül és elismert és meghatározott 

jogforrások alapján cselekedjünk. Az olyan transznacionális intézmények, 

mint az ICANN, amelyek ma számos különböző területet szabályoznak 

(TEUBNER, 2016), a jövőben is hasonló problémákkal fognak szembesülni, 

ami legitimitásuk kérdését konkrét, sürgős kihívásként veti fel, amely 

innovatív normatív megoldásokat igényel. 
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Végső megfontolások 
 

Az ICANN hatáskörének létrehozása nem elszigetelt eset a globális 

kormányzás szempontjából, és éppen ebben rejlik a legnagyobb érdeke. 

Lehet, hogy a megalakulásának kontextusa egyedi, de úgy tűnik, hogy 

legitimitásának kérdése egy általánosabb probléma tünete, amely az állami 

jog vagy a nemzetközi közjog szabályain túllépő transznacionális 

megállapodásokat érinti - legyenek azok állami vagy magánjogiak. Ez a 

probléma a következőképpen foglalható össze: hogyan válhat egy de facto 

hatóság legitim hatósággá? 

Az olyan intézmények számára, mint az ICANN, amelyek nem 

rendelkeznek az állami jog vagy akár a nemzetközi közjog által biztosított 

formális legitimitással, az a kihívás, hogy a szabályozásuk által érintettek 

körében kielégítő legitimitást érjenek el, miközben maguk a szabályozást is 

megalkotják. Bár a döntések meghozatalához lehet támaszkodni az 

elismert jogforrásokra, az ezekhez való folyamodás önmagában nem 

valószínű, hogy képes lenne az utolsó szót kimondani, tekintettel a számos 

felmerülő ügy példátlan jellegére. 

Aligha egyszerű jogi válaszok a az olyan 

megoldhatatlanul transznacionális kérdések, mint az internet. Itt azonban 

nem olyan nehéz esetekről van szó, ahogy a jogirodalom által megszentelt 

kifejezés tájékoztat bennünket, amelyekben kétségek merülnek fel az X 

szabály vagy az Y jogszabály értelmezésével kapcsolatban, vagy akár azzal 

kapcsolatban, hogy a P és Q elveknek mekkora súlyt kellene gyakorolniuk 

egy esetleges határozatra. Arról beszélünk, hogy egy kérdés megoldásához 

nem lehet egyik vagy másik jogforráshoz folyamodni. Ezért lehetetlen, 

hogy egy jogszerű határozat azért, mert az egyik vagy másik jogforrásra 

hivatkozik. 

A megoldások inkább az egymást átfedő normatív rend felismerésére 

épülnek, vagy a 
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"hibrid terek", ahogy Paul Schiff Berman (2007; 2012) nevezi őket. Az 

ilyen megoldások kialakításához azonban az intézményeknek a lehető 

legtöbb eszközzel kell rendelkezniük. Ez magában foglalhatja például a 

más intézményekkel való kapcsolatokat, amint azt a "relatív tekintély" 

fogalmának támogatói (ROUGHAN, 2013; VENZKE; MENDES, 2018) 

hangsúlyozzák. Maga az ICANN is jól példázza ezt a szempontot, mivel 

gyakran fordul a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) 

választottbíróságaihoz a domainkoncesszióval kapcsolatos egyes viták 

rendezése érdekében, annak ellenére, hogy tudja, hogy ő maga nem lenne 

köteles tiszteletben tartani e választottbíróságok döntését (WIPO, 2021). 

Ez azért történik, mert az ICANN felismeri saját korlátait egy olyan 

joghatósági funkció gyakorlásában, amelyet általában nem gyakorol, és 

ezért nem metahatóságként vagy felsőbbrendű instanciaként fordul a 

WIPO-hoz, hanem egy olyan intézményhez, amely jobban felkészült e 

funkció ellátására. Ez nem mindig lesz lehetséges, amint azt maga az 

Amazon-ügy is mutatja. Érdemes azonban megemlíteni egy másik 

tényezőt is, amelyre a szakirodalom rámutatott, hogy képes növelni az 

olyan szervezetek legitimitását, mint az ICANN: a szilárd jogi szabályok és 

eljárások jelenléte, a hatalommegosztási struktúrák elfogadásával és a 

részvételi és vitatási csatornák bővítésével (ZÜRN; NOLLKAEMPER; 

PEERENBOOM, 2011; WIENER, 2014; HEUPEL; 

REINOLD, 2016). 

Szilárdabb jogi szabályok és eljárások talán kevésbé bonyolulttá 

tehették volna az Amazon-ügyet. Természetesen nem mindig lehetséges 

olyan szabályokat alkotni, amelyek teljes mértékben előre látják az ilyen 

eseteket, ahogyan az állami joghatóságok is gyakran szembesülnek olyan 

újszerű esetekkel, amelyek megkérdőjelezik a meglévő jogot vagy a 

konszolidált precedenseket. Ez az aspektus része annak az általánosabb 

jelenségnek, amelyet különösen a jogelmélet ismer el. 
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20. században, mint a jog meghatározatlansága. De ahogyan a modern 

liberális demokráciák rendelkeznek egy, a bíráskodás céljából megfelelően 

létrehozott "igazságszolgáltatással", egy "hivatalos alkotmánnyal", amely 

körülhatárolja tevékenységét, és az elveiket alátámasztó "(demokratikus) 

jogállam" eszméjével, nem lenne abszurd azt gondolni, hogy a 

transznacionális intézmények jobban teljesítenének, ha hasonló 

struktúrákra és koncepciókra támaszkodhatnának. 

Mindezek mellett, zárásként azt javasoljuk, hogy az ICANN - és más 

hasonló hatóságok - legitimitása nem függ semmilyen alapvető módon 

attól, hogy sikertelenül próbálnak-e újra létrehozni egy olyan "eredeti" 

hatóságot, amely soha nem is létezett. A legitimitásával kapcsolatos viták 

még akkor is felmerülnének, ha azt demokratikusan, egy globális találkozó 

keretében hozták volna létre. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen el kellene 

felejtenünk a múltat, és a globális kormányzás minden intézményét csak a 

mai tevékenysége alapján kellene értékelnünk. Ezt a múltat a kritika 

horizontjaként használva az intézményeket az alapján is értékelhetjük, 

hogy milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy következetes 

válaszokat adjanak a gyanúkra, amelyeket létrehozásuk óta magukban 

hordoznak. Ha - mint az ICANN esetében - független hatóságként hirdetik 

magukat, akkor az általuk elfogadott szabályok, eljárások és döntések révén 

bizonyítaniuk kell függetlenségüket. Más szóval, a múltjukat nem szabad 

figyelembe venni, hogy elvileg kizárjuk bármilyen felépített legitimációs 

folyamat érvényességét - de mindig figyelmeztetésként szolgál arra, hogy 

kerülni kell az indokolatlan befolyásolást. Az olyan nehéz esetek, mint az 

".amazon" domain vitája, nem rendkívüliek a globális kormányzás 

összefüggésében, és továbbra is fel kell merülniük. A legjobb, amit 

tehetünk, hogy csökkentsük a bonyodalmaikat, és ne veszélyeztessük az 

intézmények legitimitását, az az, hogy kidolgozzuk a 
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eszközökkel, hogy a lehető legjobb módon tudjanak döntéseket hozni. 
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Összeütköző és összekapcsolódó tranzakciós alkotmányok: 
a széttöredezettség diagnózisa és empirikus hivatkozások 

 
Maria Cândida Simon Azevedo 

Péricles Stehmann Nunes 

 
 

Bevezetés 
 

A luhmanni eredetű rendszerelmélet (2007; 2005) a globális rend 

jelenlegi forgatókönyvében hozzájárul az alkotmányossághoz. A 

pragmatikai-rendszerelméleti mátrix a jog analitikus és hermeneutikai 

mátrixaitól megkülönböztetve a jogelmélet hatékony episztemológiai 

változására összpontosít (ROCHA, 2013a), különösen Teubner (2016) 

alkotmányos fragmentációról szóló diagnózisától. 

Teubner (2016) ahelyett, hogy a normatív aspektusra 

összpontosítana, úgy értelmezi, hogy a társadalmi alkotmányosság a 

globalizációban alkotmánytöredékekből jön létre, és a transznacionális 

rezsimek alkotmányos szubjektumként versenyeznek a nemzeti 

államokkal, más rendszerekből kiindulva és saját alkotmányokat alkotva. 

Itt azonban nem az általunk ismert normatív konfliktusokról van szó, 

hanem a világtársadalom racionalitásai közötti ütközésekről, figyelembe 

véve, hogy a transznacionális jogi rendszerek nem a jog és politika 

rendszerein keresztül szerveződnek. Egy pillantásra megcáfolódik a 

világalkotmány gondolata, színre lép a nemzetközi közösség, "[... ] mint 

politikai és társadalmi szereplők összessége és egyúttal mint egyének jogi 

közössége" (TEUBNER, 2016, 269. o.). 

Bár vannak kísérletek arra, hogy a politikán keresztül visszaszerezzék a 

társadalom feletti ellenőrzést, ezek a kísérletek folyamatosan kudarcot 

vallottak, ezért 
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mint ahogyan az a globális jog esetében történik, ahol a konfliktusok 

joghatósági eszközökkel történő ellenőrzésének koncepciója (COVER, 

1983) a hierarchikus instancia hiányában fenntarthatatlannak bizonyult. 

Teubner (2016) számára tehát a globális társadalomban az egyetlen járható 

megoldás a szigorúan heterarchikus megoldás. 

Ebből a kontextusból kiindulva, a pragmatikus-rendszeri 

megközelítés módszerét, valamint a közvetett dokumentáció és a 

szakirodalmi áttekintés eljárásmódját alkalmazva jelen cikk a következő 

kérdésre keresi a választ: milyen módon gondolhatjuk el a fragmentáció 

heterarchikus megoldásait a Teubner által javasolt fogalmak szerint? E 

célból a szöveget két részre osztjuk, amelyek két konkrét célkitűzésnek 

felelnek meg, amelyek célja, hogy megvilágítsák Teubner alkotmányos 

fragmentációra vonatkozó diagnózisát, és ugyanakkor a vitába bevigyünk 

néhány gyakorlati példát a rendszerek és kultúrák közötti ütközésekre. 

Az első fejezetben részletesebben megvizsgáljuk Teubner diagnózisát, 

különösen az Alkotmányos töredékek című könyvének utolsó fejezetét, 

amelyben azt a gondolatot veti fel, hogy a globalizáció társadalmi 

alkotmányosságában felmerülő konfliktusokra heterarchikus 

megoldásokat kell találni. A cél az, hogy megfelelően megértsük a 

megközelítését, és így pontosabban elemezhessünk néhány konkrét 

ütközéses esetet. 

A második fejezetben konkrétan megvizsgálunk néhány empirikus 

utalást a transznacionális alkotmányok ütközésével és 

összekapcsolódásával kapcsolatos problémákra. A cél itt az, hogy a Teubner 

által a globális védelem kezdeteire tett és az előző fejezetben elemzett 

javaslat alapján megpróbáljuk megérteni a globális társadalomban 

előforduló néhány gyakorlati helyzetet, ahol az állami jogrendek és a 

transznacionális jogrendek, valamint a regionális kultúrák közötti 

kapcsolat kerül próbára. 
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Ezzel konkrét eseteken alapuló szociológiai elemzéshez kívánunk 

hozzájárulni, felhasználva a rezsimek közötti és a kultúrák közötti 

ütközésre vonatkozó jog létezését, amely sajátos válaszokat igényel, és 

amely három különböző és ütköző alkotmányos rend, a nemzeti államok, 

a transznacionális rezsimek és az őslakos csoportok létezésébe ágyazódik. 

 
1Összeütközés és kapcsolat:  az alkotmányos széttöredezettség diagnózisa Teubner 
szerint 
 

Teubner (2016) Niklas Luhmann rendszerszemléletű 

társadalomfelfogásából kiindulva fejti ki munkáját, és azt használja fel az 

alkotmányelmélet kereteinek megértéséhez. Emiatt munkássága a kortárs 

jogelmélet pragmatikai-rendszerszintű mátrixához kapcsolódik, és a "[...] 

pluralitáshoz kapcsolódó jelentésfogalomra" (ROCHA, 2013b, 346) 

összpontosít. Ebből a rendszerszemléletű hatásból kiindulva Teubner a 

világtársadalom alapvető koncepcióját használja, amely szerint a 

társadalmat már nem egyének összességének, hanem a kommunikáció 

terének tekintjük. Teubner (2016) ebből a kommunikatív felfogásból 

kiindulva igyekszik elemzést készíteni az alkotmányosság jelenlegi 

kereteiről, amelyet alkotmányos fragmentációnak nevez. Nézzük meg 

közelebbről ezt a diagnózist. 

Teubner (2016) szerint az olyan rendszerek, mint a vallás, a 

tudomány és a gazdaság könnyen létrehozhatók globális szinten, ami nem 

igaz a jog és a politika rendszereire, amelyek a nemzeti államokon belül 

maradnak. Így a következő kérdést igyekszik megérteni: hogyan tudnak a 

részrendszerek globális szinten autonómiát szerezni anélkül, hogy 

politikai-jogi intézmények támogatnák őket? 

Az egyes rendszerek globális expanzióra való képessége miatt, a jogi 

és politikai rendszerek alkalmatlanságával szemben, a 
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a politikai folyamatok áthelyezése a magánszereplők kezébe. A gazdasághoz 

hasonlóan, amely a profit/nem profit bináris kódon keresztül működik, ez 

az egyik fő rendszer, amely világszerte elterjedt, és önálló gazdasági 

alkotmányt alkot. Ugyanez történik más rendszerekkel is, amelyek 

autonóm alkotmányok kialakításába kezdenek, mint például a 

társadalombiztosítás, a sajtó, az egészségügy stb. A nemzetállamok 

elszakadásával és következésképpen az államok konstitúciójával az 

történik, amit Teubner látens feszültségnek nevez. Sőt, ezek az 

autonómiával felruházott rendszerek elkezdik kialakítani saját 

alkotmányukat, mint például a Kereskedelmi Világszervezet alkotmányos 

emancipációs folyamata és az internet alkotmányozása az ICANN 

normáitól (TEUBNER, 2016). 

A hagyományos alkotmányosság modelljével való szakításból és a 

társadalmi alrendszerek autonóm alkotmányainak megjelenéséből az 

alkotmányosság egy új kontextusa, az alkotmányos fragmentáltság 

keletkezik. Az alkotmány, mint a jogrendszer és a politikai rendszer 

összekapcsolódása, globális szinten nem talál megfelelőt, csak egy közös 

jog töredékeit. "A globalitás tengerében csak az alkotmányosság szigetei 

alakulnak ki" (TEUBNER, 2016 107. o.). Ebben az összefüggésben a jogi 

szankció jellemzője veszít erejéből, és már nem játszik kulcsszerepet, ami 

abból az elképzelésből ered, hogy már nem szabályok, hanem töredékek 

vannak. 

 
1.1 A megváltó narratíva hiánya és a heterarchikus megoldás 
 

A politikaelmélet és a nemzetközi közjog egyaránt azt az elképzelést 

vallja, hogy a nemzetközi jog alkotmányosítása képes lenne egy 

kozmopolita alkotmányos rend, azaz az egész világtársadalom egységes 

világalkotmányának megteremtésére, Habermas (2012) javaslatának 

mintájára. Az alkotmánynak ez a felfogása 
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egységesítését Teubner (2016) általában irreálisnak értelmezi, még akkor 

is, ha a nemzetközi közösséget egy kialakulóban lévő világ 

alkotmányjogának referenciájaként tekintik, amely már nem csupán 

szuverén államok közössége. 

A szociológiai elemzések rámutatnak a világ társadalmának mély 

széttöredezettségére, ami számos nehézséggel jár az unitarista 

alkotmányosság számára. A hagyományos vitában a széttagoltságot 

leküzdendő problémaként értelmezik, nem pedig a társadalom 

alkotmányos problémáinak újradefiniálásának szükségességeként. A 

figyelem az alkotmányos töredékek között fennálló alapvető konfliktusokra 

irányul. De ez a messzemenő alkotmányos jog eszméje csak az ütközések 

alkotmányos jogát érheti el, nem pedig egy egységes jogot, mert a 

transznacionális terekben nem találhatók meg azok a feltételezések, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a nemzeti állam egy legyen. Emellett a 

világtársadalom kettős széttagoltságával is foglalkozni kell, ami teljesen 

illuzórikussá teszi a világ alkotmányának egységes mintáinak azonosítását 

(TEUBNER, 2016). 

Teubner (2016) szerint a világ alkotmányának eszméje csak úgy 

tartható fenn, ha maguk a globális töredékek alkotmányai 

összekapcsolódnak egymással, az ütközések alkotmányos törvényét 

alkotva. Az ütközés fogalmát már nem úgy gondoljuk, mint valami 

kazuisztikus dolgot, hanem mint egzisztenciális kérdést, amelynek 

megoldása csak a mindenkori részrendszerekben lehet, ahol a 

racionalitások konfliktusa elviselhetővé válik, de nem szűnik meg. 

Ugyanebben az értelemben nincs olyan hierarchikus harmadik 

instancia globális szinten, amely létrehozhatna egy olyan megváltó 

narratívát, amely képes lenne jogilag eldönteni a konfliktusokat, ahogyan 

az a nemzeti államokon belül történik, ahogyan azt Cover (1983) kifejti. 

Éppen ellenkezőleg, Teubner 
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(2016) rámutat, hogy a transznacionális szférában az erőfeszítéseknek arra 

kell irányulniuk, hogy az ütközéseket heterarchikus modellel oldják meg. 

Ez a heterarchikus megoldás pedig a konfliktusok elosztása révén történhet 

a rezsimek alkotmányában (internalizáció) vagy a rezsimek közötti 

együttműködésben (externalizáció). 

Az internalizáció során "a fórum a többi rezsim elemeit a saját 

alkotmányába építi vissza" (TEUBNER, 2016, 273. o.). Ez a megközelítés 

azonban képes a jog széttöredezettségét fokozni, mivel nem zárja ki az 

eltérő külső normákat, mivel a döntések a részt vevő rendszereken belül 

születnek. Az externalizáció esetében "az ütközéseket ehelyett a rezsimek 

közötti együttműködésben tematizálják, vitatják és döntik el" (TEUBNER, 

2016, 273. o.). Ez utóbbi megközelítéssel a konszenzus elérésének esélye 

kibővül, ami további lehetőségeket nyit meg a jogi alkotmányozás előtt.

 Azonban, az ember elgondolkodik: "lehet 

 akonstrukció konstrukciók társadalmi rezsimekben - ütközési 

normák vagy tárgyalási megállapodások - állják meg a helyüket a hegemón 

rezsimek imperializmusával szemben?" (TEUBNER, 2016, 274. o.). Ezt 

kívánja elemezni a Teubner, és ezzel foglalkozunk a következő témákban. 

 
1.2 Rendszerek közötti ütközések 
 

Abból a fentiekben elindított koncepcióból kiindulva, hogy a világrend 

transznacionális jogi rendszereket foglal magában, vita alakult ki a 

rendszerek közötti konfliktusok megoldásáról, és olyan jog kialakítására 

törekedett, amely képes kezelni az ütközéseket. Ezzel együtt megállapítható 

volt, hogy a nemzetközi közjog és a nemzetközi magánjog normái nem 

tudnak olyan megoldást számon kérni, amely képes lenne alkalmazkodni 

az új rezsimek közötti konfliktusokhoz (TEUBNER, 2016). 



376 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
A hagyományos nemzetközi magánjog (PID) a jogi rendszerek közötti 

ütközésekkel nem megfelelően foglalkozott, mivel ezeket a rendszereket 

csak társadalmi tényeknek vagy normáknak tekintette. Egy szükségessé 

váló vita azonban megkérdőjelezi, hogy a szellemi tulajdonjogok elvei 

felhasználhatók-e a rendszerek közötti konfliktusok megoldására. Teubner 

(2016) számára ez egy lehetséges és megfelelő kiindulópont lenne ahhoz, 

hogy elkezdjünk gondolkodni az adott probléma megoldásain, attól 

függően, hogy milyen módosításokat gondolunk és hajtunk végre. 

Ebben az esetben az első változás, amit megfigyelhetünk, a területi 

határok eszméjének átvitele maguknak a rezsimeknek a funkcionális 

határaira, és ezzel a normatív szabályok és a joghatósági hatáskörök már 

nem a nemzetek területi jogrendszereiből vezethetők le. A lakóhely 

eszméjét ekkor a kapcsolat váltja fel. Ebben az esetben a kérdés az, hogy a 

DIP-technikák segítségével biztosítható-e a rendszerek közötti jog, vagy 

pedig olyan kollíziós szabályok megállapítására kell törekedni, amelyeket 

jobban meg lehet érteni az anyagi jogi megközelítéssel (TEUBNER, 2016). 

Ez azért következik be, mert amennyiben különböző elvek kerülnek 

egyazon társadalmi térbe, az úgynevezett hibridizmus jön létre, ezért nem 

elegendő a hagyományos IPD megközelítés, amely az egyik vagy a másik 

alkalmazását választja. Erre a jogi pluralizmus adekvátabb választ adhat, 

ahogyan azt Berman (2018) is szorgalmazza, bár az utóbbi években a 

hagyományos jogi pluralizmus normatív megközelítésének megértése 

mellett kötelezte el magát. 

Teubner szerint a DIP-szabályok helyébe olyan anyagi jogi normák 

lépnének, amelyeket maguk a rendszerek kiváltó instanciái dolgoznának ki, 

megvitatva az érdemi érveket és döntést hozva. Így "Az ilyen anyagi jogi 

normák azt eredményeznék, hogy lépésről lépésre 
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lépésként egyfajta vegyes jog alakulna ki, amelyben a rezsimek nagyrészt a 

másik, az "idegen" rezsim normáit "alkalmaznák"" (TEUBNER, 2016, 277. 

o.). 

Erre azért van szükség, mert a nemzetállamok alkotmányai és a 

rezsimek alkotmányai között jelentős különbség van. Az előbbiekben a 

konfliktusok feloldása az egyik vagy a másik résztvevő jogrend javára 

történik, a fent említett joggyakorlati módon, de ez holisztikus 

kontextusban történik, ahol a rendelkezések belsőleg kiegyensúlyozott 

normák szövetébe ágyazódnak. A transznacionális rezsimek esetében ezek 

nem a közjó felé orientálódnak, hanem a saját racionalitásukra 

korlátozódnak, szolipszisztikusak és imperialisták (TEUBNER, 2016). 

Ez a különbség, amelyet általában figyelmen kívül hagynak, rendkívül 

fontos az ütközési jog megértése szempontjából, egy rendszer 

hegemóniájának megalapozásának büntetése mellett. Ezért olyan anyagi 

jogi normákat kell kidolgozni, amelyek képesek orvosolni a rendszerek 

közötti belső egyensúly hiányát, mivel a hagyományos szellemi 

tulajdonjogok horizontális formája nem veszi figyelembe ezt a sajátosságot. 

Olyan transznacionális közrendet kell létrehozni, amelynek inkább 

domináns, mint korrekciós szerepe van. Ezért nem egy adott rezsim egyik 

vagy másik politikájának alkalmazásáról van szó, hanem mindkét rezsim 

orientációjáról (TEUBNER, 2016). 

Ennek megfelelően, 
 
 

A résztvevő rezsimek mindegyike úgymond "holografikusan" alakítja ki a maga 

képzeletbeli világképét, olyan perspektívából, amelyben a társadalmi jólét az 

egyik vagy a másik nézőpontjától függően különbözőnek tűnik. Olyan 

világalkotmány, amelyben a rezsim irányítja saját működését és korlátozza 

lehetőségeit. (TEUBNER, 2016, 280. o.). 
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Itt lép életbe az alkotmányos tolerancia elve, amely kölcsönös 

elismerést biztosít a rendszerek alkotmányai között. Ebben az esetben 

Teubner (2016) úgy véli, hogy Christian Joergesnek az európai nemzeti 

jogrendek integrációjára vonatkozó ütközési modellje néhány támpontot 

nyújt a transznacionális rendszerek közötti ütközésekhez. Joerges 

megközelítése heterarchikus modellt kínál a konfliktusok kezelésére, amit 

a hagyományos IPD és a föderalizmus nem tudna nyújtani. Így, mivel a 

horizontális megközelítés és a hierarchikus modell nem megfelelő, a 

hálózati struktúrákra kell hivatkozni. A globalizációval a jogi hálózatok új 

formációja alakult ki, amelyek mind horizontális, mind vertikális és 

diagonális ütközésekben zajlanak, ezért a hálózatelmélet megfelelőbb 

terminológiát adhat. 

 
A hálózati formációk központi előnye abban rejlik, hogy a külső 

ellentmondásokat, amelyek normatív ütközésekben nyilvánulnak meg, az 

egyes csomópontok belső perspektívájára fordítják le, amelyek belsőleg a 

különböző szintek és részrendszerek, a hálózati csomópontok, a csomópontok 

viszonyait és a hálózati formáció egészét reprezentálják (TEUBNER, 2016, 282. 

o.). 

 

Ezzel a hálózat csomópontjai saját ütközési törvényt alakítanak ki a 

normatív konfliktusok eldöntésére. A hálózatok felépítése képes belső 

heterarchikus aszimmetriák létrehozására, amelyekben az ütközések nem 

központosítással oldódnak meg, hiszen a központi csak egy másik e 

csomópontok közepén. Így "[...] a "nemzetközi közösség" struktúrája

 feltételezi a szerepet, nem pedig intézményesített 

társadalmi struktúra (mint például az Európai Unió), hanem inkább mint 

"narratív identitás", mint "elképzelt közösség", amely a részleges 

rendekben keletkezik" (TEUBNER, 2016, 284. o.). 
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Teubner (2016) szerint ezért minden transznacionális rezsimnek meg 

kell terveznie a saját transznacionális közrendjét, azzal a céllal, hogy saját 

normákat állapítson meg, és azokat másokkal kombinálva egy globális ius 

non dispositivumot alkosson. Ez a felfogás azonban külső ösztönzőktől és 

nyomástól függ, így szinte rá van kényszerítve a rezsimekre. 

 
1.3 Kultúrák közötti ütközések 
 

Amikor interkulturális konfliktusokkal foglalkozunk, a normatív 

ütközések a fentiektől teljesen eltérő módon zajlanak, különösen akkor, 

amikor funkcionálisan differenciált transznacionális rezsimekről 

beszélünk, amelyek őshonos kultúrákkal kerülnek kapcsolatba. A rezsimek 

közötti ütközés értelmében itt is a jogrendek közötti ütközésekről van szó, 

amelyek azonban a különböző társadalmi rendek elvein keresztül jönnek 

létre (TEUBNER, 2016). 

Ebben az értelemben a hagyományos közösségek biokalózkodás és 

földrablás elleni küzdelmei a modernitás hiperstruktúrái és a regionális 

kulturális hagyományok közötti társadalmi konfliktusokat skandálják. Ez a 

civil társadalmi csoportok ellenállása a multinacionális vállalatok által 

biztosított erőforrások kiaknázása ellen. Így a transznacionális intézmények 

problematizálják az őshonos társadalmak területi és kognitív 

erőforrásainak védelmét a multinacionális vállalatokkal szemben, de a 

nemzetközi jog széttöredezettségének problémájával is szembesülnek. 

A széttagoltság a jogi szférából a politikai szférába is áthelyezi a vitát, 

ami további ütközéseket okoz a hagyományos tudással foglalkozó 

transznacionális rendszerek között. Ezzel együtt szükséges "[...] a jog 

széttöredezettségét függetleníteni a rezsimek politikáival való szoros 

kapcsolatától, és visszavezetni őket a racionalitásoknak éppen a 

konfliktusaihoz a 
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globalizált társadalom" (TEUBNER, 2016, 288. o.). Így a transznacionális 

szinten a világtársadalom részleges racionalitásai ütköznek össze a 

gazdaság, a tudomány, a kultúra stb. vezérelvein keresztül. Ezért a 

biokalózkodás és a földrablás a modernitás racionalitásainak ütközéséből 

adódó problémának minősíthető. 

De a racionalitásoknak ez az ütközése csak az egyszerű 

széttöredezettséghez kapcsolódik, nem pedig a világtársadalom kettős 

széttöredezettségéhez. Az igazi problémát a kettős széttagoltság jelenti, 

vagyis a funkcionális rendszerek és a regionális kultúrák széttagoltsága. 

Ezért "[... ] a társadalmi differenciálódás alapelvei közötti különbség a 

döntő: a "modern" tudáskészletek funkcionális differenciálódása kontra a 

"hagyományos" tudás társadalmi beépülése" (TEUBNER, 2016, 289. o.). Ez 

azt jelenti, hogy a modernitás hiperstruktúrái, amikor a társadalom 

hagyományos struktúráival találkoznak, magukba foglalják ezt a 

hagyományos tudást, és a maguk javára alakítják át, felforgatva azt. 

"Röviden: a hagyományos intézmények multifunkcionalitását aláássa a 

modern hiperstruktúrák unifunkcionalitása" (TEUBNER, 2016, 290. o.). 

Ebben az értelemben Teubner (2016) úgy véli, hogy a hagyományos 

ütközőnormák már nem tudnak megbirkózni ezzel a problémával, mivel 

bizonyos korlátokat kellene szabniuk a modernitás hiperstruktúráinak, 

összeegyeztethetővé téve azokat a hagyományos megismerési módokkal. 

Ennek a korlátozásnak itt maguktól az intézményektől kell származnia, 

egyfajta kívülről kikényszerített önkorlátozás révén, hogy a 

hiperstruktúrákat a regionális kultúrák elérhetetlenségének tiszteletben 

tartására kényszerítsék. Ehhez felhasználható az alkotmányszociológia 

néhány impulzusa, amely kiemelte a hiperstruktúrák destruktív 

tendenciáinak ellenintézményekkel való korlátozásának lehetőségét. 
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társadalmi rendszerek, a társadalmi rendszereket önmaguk korlátozására 

kényszerítve. Az alkotmányelméletnek azonban "[...] meg kell változnia: a 

funkcionális differenciálódáson belüli részrendszerek közötti 

konfliktusoktól a funkcionálisan differenciált globalitás és a regionális 

kultúrákba ágyazott tudás között egészen másképpen konfigurált 

konfliktusokig" (TEUBNER, 2016, 292. o.). Hogyan tudna tehát az 

alkotmányelmélet alkalmazkodni a funkcionálisan differenciált rendszerek 

és a regionális kultúrák ismerete közötti ütközésekhez? Az őshonos 

kultúrák hagyományos tudásának integritását fenyegető funkcionális 

differenciálódás miatt szükséges, hogy a tiltakozások, konfliktusok, 

ellenállások és társadalmi mozgalmak a tiltakozás jogszerűvé tétele felé 

kényszerítsék a hiperstruktúrákat, alkotmányos garanciák révén 

korlátozva annak terjedését (TEUBNER, 2016). 

A megkezdett vitákból Teubner (2016) számára az ütközőjog a 

regionális kultúrák sajátosságai és a modern jog működőképessége közötti 

sajátos megállapodás révén hibrid jogi formák kialakítására vezet. A 

modernitás intézményeinek terjeszkedését korlátozva, ezeknek aztán a 

saját terminológiájukban kell újjáépíteniük az idegent,  a  megfelelő 

h e l y e k e n  megemelve a  k o r l á t o k a t ,  a tiltakozás és az ellenállás 

hatástalanná válásának büntetése mellett. Ez az újjáépítés a környezetre 

érzékenyen reagálva történik, bár Teubner (2016) rámutat arra, hogy 

valójában nincs őshonos jog, hanem csak a modernitás konstrukciója, 

néhány szokás és kulturális szabályozás kiválasztása révén, amelyek 

később szokásjogként értelmezett kollázsba illeszkednek. "Ezen a valós 

fikción a modern jog az úgynevezett őshonos jogban a jogi reprodukció új 

mechanizmusát hozza létre, amely a tilalmak és más jogi szankciók révén 

képes szembeszállni a modernitás expanzív tendenciáival" (TEUBNER, 

2016, 294. o.). 
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A kérdés, amely ebben az összefüggésben felmerül, az, hogy hogyan 

lehetséges a modern jog érzékenységét növelni a hagyományos tudással 

szemben anélkül, hogy az emberi jogokat figyelmen kívül hagynánk? 

Teubner (2016) úgy véli, hogy az őshonos kultúra önértelmezésének 

gondolata fontos annak későbbi, a modern joggal összhangban lévő 

rekonstrukciója szempontjából. A kérdés az őshonos jog hatékony védelme 

körül forog, modern jogi formákon keresztül, de a kultúrákban előállított 

tudás termelési folyamatainak védelme körül. A tudás léte ugyanis éppen 

attól a kontextustól függ, amelyben létrejön, "[...] a helyi kultúra 

alapfeltételeinek megőrzésétől" (TEUBNER, 2016, 295. o.). 

Itt ismét konfliktus keletkezik a modernitás tudása és a hagyományos 

tudás között, ugyanolyan értelemben, mint a modernitás joga és a 

regionális kultúrák társadalmilag beágyazott joga közötti konfliktus. Az 

egyik válasz a holisztikus globalizálódó sokféleség gondolata, ahogyan 

Teubner (2016) kifejti, amely megköveteli, hogy a modern jog intézményei 

érzékenyek legyenek az őshonos kultúrákra. 

Ezt a kérdést általában három intézmény, a szellemi tulajdon, a 

kulturális örökség és az őshonos jogok joga támogatja. Ezek közül a 

megoldások közül azonban egyik sem képes hatékonyan megvédeni az 

őshonos kultúrákat, tekintettel saját kulturális és jogi előfelfogásukra 

(TEUBNER, 2016). Ezzel együtt "a legígéretesebbnek az a megközelítés 

tűnik, amelyik tartózkodik attól, hogy a hagyományos tudás, a terület és az 

őslakos csoportok közötti kapcsolatot a tulajdon tág fogalma alatt vegye 

figyelembe, hanem ehelyett a megosztott szuverenitásra támaszkodik" 

(TEUBNER, 2016, 296. o.). Ez a megosztott szuverenitás lehetővé tenné az 

őslakos csoportok önszerveződését és kulturális örökségük védelmét. 
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Az alapvető jogokról való gondolkodás a modernitásban nem 

korlátozódik a kultúrák megőrzésére, hanem e kultúrák önfejlődésének 

alapvető jogát védi, korlátokat szabva a modernitásnak. Ezzel együtt 

Teubner (2016) felvázol néhány olyan megközelítést, amely alkalmas lehet 

e jogok globális védelmének kezdetére: 

(1) A közösségi kollektív jogok tulajdonítása: Az első kérdés, amely itt 

felmerül, hogy ki a jogvédelem jogosultja vagy kedvezményezettje? Ezt 

általában egyéninek tekintik, ez a felfogás azonban nem felel meg a 

hagyományos tudás kollektív jellegének. Meg kell érteni magukat az 

őslakosok kommunikációs folyamatait, mint jogtulajdonosokat. "Az 

"őslakosok kulturális jogait" ekkor egy harmadik műfajként, a jog "hibrid" 

formájaként ismernék el az egyéni és a kollektív jogok közötti 

különbséggel szemben: a kulturális folyamatokat az alapvető jogok 

alanyainak kategóriájába emelnék" (TEUBNER, 2016, 298. o.). 

(2) Részvételi jogok: "[...] az őslakos csoportok maguk tartják fenn a 

döntést arról, hogy másoknak hozzáférést biztosítanak-e a hagyományos 

tudáshoz, ez a vezérelv" (TEUBNER, 2016, 299. o.). Szükséges, hogy a 

csoportok ismeretekkel rendelkezzenek az őket érintő döntésekről, és el 

tudják dönteni, hogy elfogadnak-e egy külső beavatkozást vagy sem. 

(3) Pénzbeli kompenzáció: olyan megoldásokat kell létrehozni, 

amelyek pénzeszközöket biztosítanak az őslakos csoportok számára, és 

nem pusztán a hagyományos tudás gazdasági kooptációját. (TEUBNER, 

2016). 

A Teubner által bevezetett három megközelítés alapján a következő 

fejezetben valós példák alapján elemezzük azok hatékonyságának néhány 

lehetőségét. Teubnerhez hasonlóan mi sem fogunk végleges válaszokat 

adni a meglévő problémákra, de rámutathatunk arra, hogy 
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az alapvető jogok globális védelmére vonatkozó néhány támpontot. 

 
2 Empirikus hivatkozás a transznacionális alkotmányok ütközésének és 
kapcsolódásának problémáira 
 

Az állami jogrendek és a transznacionális jogrendek közötti kapcsolat 

a szorosabb értelemben vett, azaz nem államok által vagy államokból, 

hanem magán- vagy kvázi-állami szereplők vagy szervezetek által alkotott 

normatív rendekkel történik, amelyeket "az alapjogokban legmagasabb 

plauzibilitással bíró transznacionális alkotmányosság" (TEUBNER, 2016, 

225. o. ) indít. 

Bár a transznacionális jogrendek "nehezen tudják autonóm módon 

felépíteni magukat azokkal a globális funkcionális rendszerekkel és 

szervezetekkel szemben, amelyekhez strukturálisan kapcsolódnak" 

(NEVES, 2009, 188. o.), azaz a gazdaságban, a sportban, az interneten

 nem kormányzati szervezetek, többek között, pontosan a 

"saját funkcionális rendszereik és szervezeteik kialakításán alapuló, az 

állami jog előtti autonómiaigényt erősítik meg, ami az önalapítás reflektív 

tervében az összefonódás problémáit eredményezi" (NEVES, 2009, 188. o.) 

közöttük és az állami rendek között. 

Ezek a r e n d e k  n e m  k o r l á t o z ó d n a k  "a g a z d a s á g i  

d i m e n z i ó r a  (b á r  e z  a jogi transznacionalizmus leglényegesebb 

dimenziója), nem maradnak elszigeteltek, ütköznek vagy együttműködnek 

más jogrendekkel, beleértve az állami jogrendeket is" (NEVES, 2009, 188. 

o.). 

Az alkotmányos ütközésekkel kapcsolatos problémák akkor merülnek 

fel, amikor "az alapvető jogokat vagy a hatalom alapvető szervezetét érintő 

ügyek a rendek és a megfelelő bíróságok összefonódásához vezetnek". 
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legfőbb" (NEVES, 2009, 188. o.). Vagyis amikor a különböző globális 

szervezetek más helyeken, "a funkcionális rendszerek "alatti" konkrét 

társadalmi folyamatokban, formális szervezetekben és formalizált 

tranzakciókban dokkolnak, nem a nemzetállamok határaihoz kötve, de 

globális hatókörű igényekkel" (TEUBNER, 2016, 111. o.). 

Ebben az értelemben a teljes körű nemzetközi alapjogi normáknak 

alkotmányos jelleget lehet kölcsönözni1. Azt is "nehéz lenne fenntartani, hogy 

az alapvető jogok érvényessége a különböző transznacionális rendszerekben 

a nemzetközi megállapodások közötti egybeeséseken múlik" (TEUBNER, 

2016, 225. o.). Végül megkérdőjelezhetetlenül megmaradhatna az 

a l a p j o g o k  h a t é k o n y s á g a  "a világ nem állami t e r e i b e n , azaz 

érvényességük a transznacionális magánszemélyek előtt" (TEUBNER, 2016, 

226. o.). Nézzük meg konkrétan az alábbiakban. 

 
2.1 Az állami és a transznacionális rendek alkotmányos ütközése 
 

Jelenleg, sok a transznacionális 

vállalatok olyan botrányokba keverednek, amelyekben megsértik az emberi 

jogokat, helyrehozhatatlan környezeti károkat okoznak, és amikor 

nemzetközi és nemzeti bíróságok elé kerülnek, "az eredmény gyakran az, 

hogy a bíróságok - az érvényességi okok nagyfokú bizonytalansága ellenére 

- a magánszereplőkkel szemben is alapjogi védelmet biztosítanak" 

(TEUBNER, 2016, 226. o.). 

Az alapvető jogok elismerésének érvényesítése a transznacionális magánjogi 

rendszerekben az "alapvető jogok kiterjesztésében" mutatkozik meg. 

 
 
1 Teubner (2016, 225. o.) felteszi a kérdést: "Ki akarta valaha is megtagadni az egyetemes emberi jogok jogi 
felsőbbrendűségét,  világméretű érvényességét és alkotmányos jellegét?  Az alternatíva az a nehezen tartható 
ellentmondás lenne, hogy az alapvető jogokat az államok nemzeti szintjén természetüknél fogva a legmagasabb rendű 
alkotmányos jogként értelmezzük, miközben ugyanazokat a jogokat a különböző transznacionális emberi jogi 
megállapodásokban common law-nak minősítjük, amely nem élvez elsőbbséget más jogi normákkal szemben". 
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a nemzetállamoktól a transznacionális magánrendszerek belsejébe" 

(TEUBNER, 2016, 227. o.). Az elméleti konstrukció logikáját a nemzetközi és 

a nemzeti jogrendek közötti mozgás hangsúlyozza, az alkotmánybíróságok 

közötti párbeszéd pedig a k ö z j o g  é s  a  m a g á n j o g  összefonódását és 

c s e r é j é t  foglalja magában. 

A konstrukció szuggesztív, "tekintettel arra, hogy az alapjogok 

problematikus transznacionális érvényességét simán visszavezeti a 

nemzetállamok jogforrásaihoz" (TEUBNER, 2016, 228. o.), és hogy a 

nemzetállamok alapjogi dogmatikájának kidolgozott tartalmát 

hasonlóképpen alkalmassá teheti a transznacionális rezsimek számára. 

Kétségtelen, hogy ezek a jelen modellek tartalom a

 transznacionális megfelelőik, az alapjogi normák, elvek és 

dogmatikák átadása történik, amely döntést, érvényre juttató aktust 

igényel, egy "jogilag intézményesített jog megalkotásának és 

létrehozásának folyamata, amelynek szükségessége nem rejtheti el az 

alapjogi normák (minták) tartalmának átadását" (TEUBNER, 2016, 228. 

o.). 

A nagy következményekkel járó helyzet a használt gumiabroncsok 

Brazíliából történő behozatalának esetét érinti. Ez az esemény érinti mind 

a brazil alkotmányjogot, mind az uruguayi és paraguayi jogrendszert, 

valamint a Mercosur-jogot és a K e r e s k e d e l m i  V i l á g s z e r v e z e t  

(WTO) jogrendszerét. 2 0 0 7  decemberében a WTO vitarendezési 

t e s t ü l e t e  (DSB) a WTO fellebbviteli testületének jelentését elfogadva 

Brazília környezetvédelmi érvekre alapozott fellebbezésének adott igazat, 

amely szerint Brazília megvétózta a használt gumiabroncsok Európai 

Unióból történő behozatalát. 
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Ez a határozat azonban úgy ítélte meg, hogy Brazília politikája, 

miszerint továbbra is importál használt gumiabroncsokat Paraguayból és 

Uruguayból, diszkriminatív, és ezért meg kell szüntetni, még akkor is, ha 

Brazília azt állította, hogy az Uruguayból és Paraguayból importált 

újrafutózott gumiabroncsok száma nem jelentős. Később egy WTO 

választottbírósági ítéletben az Európai Közösségek kérésére úgy döntöttek, 

hogy Brazília határidőt kap a vitarendezési testület ajánlásainak és 

határozatainak való megfelelésre, amely a különleges csoport és a 

fellebbviteli testület jelentéseinek a vitarendezési testület általi 

elfogadásától számított egy év elteltével jár le. A WTO vitarendezési 

tanácsa által előírt feltételből eredő probléma az, hogy 

 
A Mercosur állandó felülvizsgálati bírósága már elutasította Argentína azon 

kérelmét, hogy tiltsa be az Uruguayból származó újrafutózott gumiabroncsok 

behozatalát, és ezt két korábbi ítéletében is megerősítette, azzal érvelve, hogy 

egy ilyen tilalom sérti a Mercosur szabályait. Brazília mindkét határozatot 

megpróbálta megkerülni azzal, hogy az Uruguayból és Paraguayból behozható 

használt gumiabroncsok mennyiségének korlátozását javasolta,  figyelmen 

kívül hagyva ugyanakkor a  M e r c o s u r  é s  a  W T O  s z a b á l y a i t ,  

a m e l y e k  szöges ellentétben állnak egymással (NEVES, 2009, 247. o.). 

 

A helyzet tovább romlott, amikor a köztársasági elnök 2006-ban egy 

alapelvi rendelkezés be nem tartására vonatkozó érvelést javasolt (ADPF 

101/2006. sz.), amelyben azt kérte, hogy nyilvánítsák 

alkotmányellenesnek azokat a bírósági határozatokat, amelyek "a használt 

gumiabroncsok behozatalát arra az érvre hivatkozva engedélyezték, hogy 

az ezt a gyakorlatot lehetővé tevő alkotmányellenes szabályok 

alkotmányellenesek" (NEVES, 2009, 247. o.), alapvetően a szövetségi 

alkotmány 225. cikkének megfogalmazására alapozva. Ennek az 

alkotmányos rendelkezésnek a fejezete előírja: "Mindenkinek joga van az 

ökológiailag egészséges környezethez. 
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kiegyensúlyozott, az emberek által közösen használt és az egészséges 

életminőséghez nélkülözhetetlen érték, amely a hatóságok és a közösség 

számára kötelességévé teszi annak védelmét és megőrzését a jelen és a jövő 

nemzedékek számára" (BRASIL, 1988). 

Bár az STF döntése szinte teljes egészében fenntartotta az ADPF 

101/2006-ot (BRASIL, 2009), "ez a helyzet rámutat a tartományi 

alkotmányosság félretételének sürgető nehézségeire a brazil esetben" 

(NEVES, 2009, 248. o.). Ugyanakkor alátámasztja, hogy milyen nagy 

nehézségeket okoz az összes érintett rend számára elfogadható szint 

elérése. A brazil kormány elutasította a használt gumiabroncsok 

behozatalát az Európai Unióba (ökológiai és az egészséghez való joggal 

kapcsolatos érvekre hivatkozva), de ezzel egyidejűleg engedélyezte 

ugyanezen termék behozatalát Uruguayból és Paraguayból,  ami nagy 

következetlenséget eredményezett. 

Ebben az esetben "egyre inkább szükség van az alkotmányos 

paradigmák felülvizsgálatára, amely lehetővé teszi a problémák köré 

fonódó normatív rendekkel való szilárdabb párbeszédet" (NEVES, 2009, 

248. o.). A brazil alkotmányos rendnek, különösen a legfelsőbb szövetségi 

bíróságnak, a transznacionális és nemzetközi rendekkel együttműködve 

kell megszilárdítania a globalizációban a szociális alkotmányossággal 

szembenéző jogrend felépítését. 

 
2.2 Kulturális policentrizmus: a funkcionálisan differenciált transznacionális és 
nemzeti rendszerek ütközése az őshonos kultúrák belső rendjeivel 
 

A brazil tapasztalatok az állami, a transznacionális és a hazai normatív 

jogrendek összefonódásából eredő jogi és alkotmányos problémákkal 

szembesülnek, különösen a következők tekintetében a  címre.

 alapvető jogok, amelyek amelyek antropológiai-kulturális 

feltételezései nem egyeztethetők össze  a az állami 

alkotmányosság. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben "ez a kérdés a 
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archaikus rendek, amelyek nem rendelkeznek elvekkel vagy másodlagos 

szervezeti szabályokkal, és ezért nem illeszkednek az alkotmányosság 

reflexív modelljébe" (NEVES, 2009, 216. o.). Szigorúan véve nem ismerik 

el az emberi jogok és a hatalom jogi korlátozásának jogi-alkotmányos 

problémáit. 

Latin-Amerikában komoly jogi-alkotmányos problémák vannak az 

államon kívüli és az állami jogrendek között, a vitás kérdésekre sok esetben 

az őshonos közösségek normatív sajátosságaiból adódó pluralitás 

alkotmányos integrációs modelljével keresik a megoldást. Ebből a 

szempontból az őslakosok alkotmányos integrációjának brazil modellje2 

mindenekelőtt a "földek feletti eredeti jogok" elismerésére és védelmére3 

irányul, megállapítva az Unió hatáskörét azok lehatárolására. Nincs tehát 

"intézményi autonómia rendszere, amely saját joghatóságokat vagy 

szervezeti egységeket határoz meg" (NEVES, 2009, 218. o.). Ebben az 

értelemben Segato megjegyzi 

 
Ezek a területek azonban nem úgy viselkednek, mint a valódi joghatóságok, a 

földterület átruházását nem kísérte a k o n f l i k t u s m e g o l d á s  

m e g f e l e l ő  instanciáinak megfelelő á t g o n d o l á s i  é s  k i é p í t é s i  

folyamata,  a  megfelelő igazságszolgáltatás gyakorlásában az intézményi 

autonómia növekvő foka és az eljárási gyakorlat fokozatos helyreállítása. A 

gyámság alakja, amely addig volt hatályban, amíg 

 
 
2 A brazil alkotmány a VIII. cím VIII. fejezetében (231. és 232. cikk), ha korlátozott módon is, de az őslakos 

közösségek integrálását célzó elemeket tartalmaz az állami alkotmányosság körébe. 

3 A védelem és az elismerés ezen perspektívájában a latin-amerikai tapasztalatok közül mindenekelőtt Kolumbia és 
Bolívia alkotmánya emelkedik ki. Neves idézi, hogy ezek "az állami jog és az őslakos közösségek normatív rendjei 
közötti artikuláció kritériumait tartalmazzák. Ebben az értelemben e közösségek alkotmányos integrációjának 
leghangsúlyosabb törekvése a közelmúltbeli bolíviai alkotmányban található, amely az államot "plurinacionális 
közösségként"  (1. c i k k ) hozta létre,  b e l e é r t v e  a z  ő s l a k o s  k ö z ö s s é g e k e t  m i n t  p o l i t i k a i  
e n t i t á s o k a t ,  amelyeknek j o g u k  v a n  a z  autonómiához és az önkormányzathoz, valamint az állami akarat 
"kialakításában" való részvételhez (2., 30-32., 146., 147., 269. cikk I. pont és 289-296. cikk)". (NEVES, 2009, 218. o.). 
Kiemelkedik a perui alkotmány is, amely amellett, hogy meghatározza, hogy "az őslakos közösségek "jogi 
személyiséggel rendelkeznek és jogi személyek", valamint hogy "szervezetükben önállóak" (89. cikk), a vonatkozó 
szokásjogok alapján létrehozza az adott közösségnek megfelelő joghatóságot, azzal a fenntartással azonban, hogy a 
megfelelő joghatóság gyakorlása nem vezethet az alapvető emberi jogok megsértéséhez (149. cikk)" (NEVES, 2009, 
218. o.). 
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ma az Indiai Statútumban, annak ellenére, hogy az új alkotmányszöveg 

részben visszavonja, hozzájárul ahhoz, hogy minden őslakos személyt, a maga 

egyéniségében, a nemzeti állam által történő alárendeltség/védelem 

ambivalens rendszerébe szorítson (2014, 69. o.). 

 
Az integrációnak és a közösségek szervezeti autonómiájának a brazil 

alkotmányos modellben elfoglalt korlátozott helyzete felerősíti az állami 

jogrend és az őslakos közösségek normatív rendje közötti ütközések 

kilátását. De az ilyen ütközések kialakulásának lehetősége - "az 

alkotmányjog alapvető problémáinak kezelésében a különböző nézőpontok 

összefonódása révén - azokban az országokban is jelen van, ahol az 

őshonos közösségek intézményi autonómiájának alkotmányos 

integrációjára irányuló igény hangsúlyosabb volt" (NEVES, 2009, 219. o.), 

és jobban beágyazódott a jogi-alkotmányos gyakorlatba. 

A földterületek kijelölésével kapcsolatos konfliktus volt a célpontja az 

ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által Genfben (Svájc) tett feljelentésnek, amely 

az o r s z á g  E N S Z  i d ő s z a k o s  f e l ü l v i z s g á l a t á t  végezte. Az 

E N S Z  e kérdésről szóló j e l e n t é s e  s z e r i n t  az őslakosok számos 

kárt szenvedhetnek el a PEC 215 elfogadásával - amelyet jelenleg a 

képviselőházban dolgoznak fel -, és amelynek elutasítását javasolják. 

Az Almir Morais Sá (PPB/RR) szövetségi képviselő által előterjesztett 

javaslat a következőképpen szól: "a 49. cikket kiegészíti a XVIII. 

alszakasszal; módosítja a 4. §-t és hozzáadja a 8. §-t a szövetségi 

alkotmány 231. cikkéhez". A Nemzeti Kongresszusban még mindig 

folyamatban van, de a különböző brazil hagyományos népek és aktivisták 

úgy látják, hogy ez a törvény veszélyezteti az őslakosok jogait. Kétségtelen, 

hogy rendkívül bizonytalan helyzet áll fenn, amikor az 

összeegyeztethetetlen elveken alapuló normatív rendek ütköznek, de ezek 

az alkotmányos párbeszéd keresésének útjai. 
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Az alkotmányosan releváns ütközések összefonódásának példáját a 

brazil állami jogrend és a Suruwaha indiánok - az Amazonas államban 

található Tapauá település lakói, akik az 1970-es évek végéig önkéntes 

elszigeteltségben éltek - normatív rendje közötti kapcsolat mutatta be, 

amelyben először kerültek kapcsolatba az Őslakosok Missziós Tanácsának 

(CIMI) csapatával, akik úgy látták, hogy "olyan nép, amely képes biztosítani 

önfenntartását és életben tartani kultúráját, feltéve, hogy mentes marad a 

betolakodók jelenlététől" (SEGATO, 2014, 73. o.). 73). 

A suruwaha szokásjog4 szerint "kötelező meggyilkolni az 

újszülötteket, ha bármilyen fizikai vagy általános egészségügyi 

hiányosságuk van" (NEVES, 2009, 222. o.). A suruwaha szokás nyilvános 

visszhangja vezetett ahhoz, hogy Henrique Afonso szövetségi képviselő 

előterjesztette a 2007. évi 1.057. számú törvényjavaslatot, amelynek célja 

az indiánok törvényének módosítása, hogy védelmet teremtsen az őslakos 

közösségek gyermekei, fogyatékkal élők és idősek számára, akiknek fizikai 

és lelki épségét a kulturális gyakorlatok miatt veszélyeztethetik. 

A törvényjavaslat Muwaji-törvény néven ismert, egy törzsi anya 

tiszteletére, aki fellázadt közössége hagyományai ellen, és megmentette 

lánya életét, akit megöltek volna, mert fogyatékkal született, és kifejezetten 

ennek a gyakorlatnak a kriminalizálását célozza. A törvényjavaslat 

módosítása a következőképpen szól: "Rendelkezik a káros hagyományos 

gyakorlatok elleni küzdelemről és a 

 
 
4 Egy másik közösségben, a Yawanawá őslakosok közösségében, amely Acre államban, a brazil-perui határon 
található, "van egy szokásjogi rend, amely meghatározza, hogy az újszülött ikrek közül az egyik életét elveszik. Ebben 
az összefüggésben az is köztudottá vált, hogy az ilyen típusú gyakorlatok gyakoriak a yanomami és m á s  ő s l a k o s  
n é p c s o p o r t o k  körében"  (NEVES,  2009, 222. o. ) .  Ez a helyzet k o m o l y  polemikus v i s s z h a n g o t  
v á l t o t t  k i ,  m i v e l  a  kulturális autonómiához való jog és az élethez való jog közötti szinte feloldhatatlan 
konfliktusról volt szó. A probléma akkor került előtérbe, amikor Edna Luiza Alves Yawanawa őslakos nő "a Nemzeti 
Indián Alapítvány 2002-es emberi jogi workshopján leírta a közösségében kötelezően alkalmazott gyakorlatot, 
miszerint meg kell ölni az egyik ikertestvérét, és magát e szokásjogi gyakorlat áldozataként mutatta be" (SEGATO, 
2014, 68. o.). Ebben az összefüggésben a kérdést úgy is bemutatták, ahogy Segato magyarázza, "mint a kulturális 
autonómiához való jog és a nők jogai közötti konfliktust". A gyermek élethez való jogával kapcsolatban azonban széles 
körű nyilvános visszhangja lett" (2014, 68. o.). 
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az őslakos gyermekek, valamint az egyéb, úgynevezett nem hagyományos 

társadalmakhoz tartozó gyermekek alapvető jogainak védelme" (AFONSO, 

2007). 

Az "e gyakorlatok elleni küzdelemre irányuló konkrét intézkedések 

érdekében, beleértve azoknak a büntethetőségét, akik az őshonos 

közösséggel kapcsolatba lépve nem járnak el az illetékes hatóságok 

megfelelő értesítésével" (NEVES, 2009, 223. o.), valamint azoknak a 

hatóságoknak a büntethetőségét, amelyek nem teszik meg a megfelelő 

intézkedéseket az ügyben (1.057/07. sz. törvényjavaslat 3., 4. és 5. cikke), a 

törvényjavaslat 2. cikkének I-VIII. pontja a "újszülöttgyilkosság" alábbi 

eseteinek tipizálását írta elő: 

 
I. újszülött-gyilkosságok, az egyik szülő távolléte esetén; II. újszülött-

gyilkosságok, többszörös terhesség esetén; III. újszülött-gyilkosságok, testi 

és/vagy szellemi fogyatékosság esetén; IV. újszülött-gyilkosságok, nemi 

preferencia esetén; V. újszülött-gyilkosságok, ha a korábbi terhesség és a 

kérdéses szülés között rövid idő telik el; VI. VII. újszülöttek gyilkossága,  ha 

születésükkor valamilyen jelet vagy jelet viselnek, amely megkülönbözteti őket 

a többiektől; VIII. újszülöttek gyilkossága, ha a család vagy a csoport számára 

balszerencse hordozójának tekintik őket (AFONSO, 2007, 1. o.). 

 

A törvényjavaslat javasolta továbbá a "gyermekgyilkosság tipizálását 

abban az esetben, ha az alultáplált gyermekről azt hiszik, hogy az átok 

gyümölcse, vagy bármely más olyan hiedelem által, amely szándékos 

alultápláltság általi halálhoz vezet (2. cikk, IX. pont)" (AFONSO, 2007, 2. 

o.). A törvényjavaslatban előirányzott hipotézisek, valamint a "gyermekek 

és szüleik kulturális és hagyományos okokból történő szexuális 

zaklatására, bántalmazására és egyéb fizikai-pszichikai agressziójára (2. 

cikk X., XI. és XII. szakasz)" (AFONSO, 2007, 2. o.) vonatkozó hipotézisek 

megfelelnek a brazil őslakos közösségekben alkalmazott gyakorlatoknak. 
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A projekt megvitatása nyilvános meghallgatásra adott alkalmat a 

képviselőház emberi jogi bizottságában. Bár nem volt sikeres, a szövegezés 

kontextusa és az általa kiváltott vita a jogrendek közötti párbeszéd 

egyedülálló esetére utal. A törvényjavaslatot 2015. augusztus 26-án 

fogadták el. Végül a képviselőház vezetősége 2015. szeptember 2-án az 

510/15/PS-GSE számú hivatalos levélben továbbította az ügyet a szövetségi 

szenátusnak. 

Miután az ügyet elfogadták, az 1057/07. számú törvényjavaslatból a 

119/2015. számú házi törvényjavaslat lett a szövetségi szenátusban, ahol 

nyilvános meghallgatásokat terveznek az ügy megvitatására. Az indoklás 

olyan jogi eszközökön alapul, amelyek a nők és a gyermekek jogait az 

őshonos szokások előtt hangsúlyozzák. Célja tehát, hogy megfeleljen az 

olyan rendelkezéseknek, mint az 1990. évi 99,710. sz. rendelet, amely 

kihirdeti a gyermek jogairól szóló egyezményt, amely minden gyermek 

számára elismeri az élethez való jogot. Célja továbbá az Egyesült 

Nemzetek Közgyűlésének a 2002. évi A/RES/56/128 számú határozatban 

megfogalmazott, a káros hagyományos gyakorlatok elleni küzdelemről 

szóló ajánlásának végrehajtása. Érdemes megemlíteni az ENSZ 

Közgyűlésének A/S-27/19 számú határozatát is, amely szintén a 

gyermekek érdekeit helyezi előtérbe. 

Kiemeljük az 1988. évi szövetségi alkotmány 227. cikkében foglalt 

védelmet, amely minden gyermek számára garantálja az élethez és az 

egészséghez való jogot, valamint azt, hogy ezt a védelmet a gyermek és a 

serdülőkorúak statútumának 7. cikke garantálja. Érdemes megemlíteni a 

Polgári Törvénykönyv (2002) 1. cikkelyét is, amely meghatározza, hogy a 

polgári rendben minden személy jogosult és köteles, 2. cikkelye pedig azt, 

hogy a polgári személyiség kezdete az élettel való születéssel történik. Az 

említett normatív eszközök a következők 
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a törvényjavaslatban indoklásként szerepel. Hasonlóképpen, az 1057/07-

es törvényjavaslat egy másik indoklása: 

 
[...] fontos kiemelni, hogy a kultúra dinamikus és nem megváltoztathatatlan. 

Nem a kultúra a legnagyobb védendő jószág, hanem az ember, aki számára 

jólétet próbál biztosítani és szenvedését minimalizálni. Az emberi jogok 

teljesen elveszítik létjogosultságukat, ha az ember kikerül a diskurzus és a 

gyakorlat középpontjából. Ezért a kulturális sokszínűséggel szembeni 

toleranciát (az elfogadás, a legitimitás elismerése értelmében) az emberi jogok 

tiszteletben tartásának kell vezérelnie (AFONSO, 2007, 3. o.). 

 

A törvényjavaslat megalkotói és védelmezői "elsősorban az élethez 

való egyéni alapjog abszolutizálásából indultak ki, a nyugati keresztény 

erkölcs szempontjából" (NEVES, 2009, 224. o.). Szintén hozzájárult a 

törvényjavaslat javaslatához az "anya anyasághoz való alapvető joga" 

(NEVES, 2009, 224. o.). Ez az egyoldalú hozzáállás az egyéni jogok 

érvényesítésére a "közösségek kulturális autonómiájának rovására nem 

tűnt megfelelőnek azok számára, akik a probléma körül egy átfogóbb 

antropológiai perspektívában fejezték ki magukat" (NEVES, 2009, 224. o.). 

Az őslakos kulturális gyakorlatok kriminalizálása az élethez való jog 

védelme nevében, ahogy Neves (2009, 224. o.) kifejti, "valódi kulturális 

népirtásnak, magának a közösségnek a megsemmisítésének, legmélyebb 

hiedelmeinek elpusztításának" is tekinthető. Vannak továbbá olyanok, akik 

szerint a javaslat alkotmányellenes, mivel a szövetségi alkotmány 215. 

cikkének 1. §-a szerint tagadja az őslakos népek kulturális identitását: 

 
215. cikk. Az állam garantálja mindenki számára a kulturális jogok teljes körű 

gyakorlását és a nemzeti kultúra forrásaihoz való hozzáférést, valamint 

támogatja és ösztönzi a kulturális megnyilvánulások megbecsülését és 

terjesztését. 
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1. § Az állam védi a népi, őslakos és afro-brazil kultúrák, valamint a nemzeti 

civilizációs folyamatban részt vevő más csoportok megnyilvánulásait (BRASIL, 

1988). 

 

A képviselőházi nyilvános meghallgatásokon való intenzív részvétellel 

Segato antropológus elmélkedései "pozitívan hozzájárultak a jogrendek 

eme ütközésének tisztázásához, rámutatva a normatív rendek közötti 

párbeszéd szükségességére" (NEVES, 2009, 224. o.). A viták kapcsán 

Segato (2014, 68. o.) elismerte, hogy "az a hálátlan feladat hárult rá, hogy 

érveljen e törvény ellen, de ugyanakkor erősen fogadkozzon a szokás 

átalakítása mellett". 

Érvelése kapcsán Segato a suruwahákról szóló empirikus kutatásra 

hivatkozott, amelyben megállapították, hogy "egy 143 fős csoportban,  

amelyben 2 0 0 3  é s  2 0 0 5  k ö z ö t t "  (2014, 73-74. o. )  tizenhat 

születés, huszonhárom öngyilkosság, két újszülött-gyilkosság (az 

antropológusok által "csecsemőgyilkosságnak" nevezett, a bűncselekményi 

típus technikai-jogi jelentése nélkül) és egy betegség miatti haláleset 

történt. Más szóval, "míg a halálesetek 7,6%-a "csecsemőgyilkosság" miatt 

következett be, addig a suruwahák körében 57,6% volt az öngyilkossági 

halálesetek aránya" (NEVES, 2009, 225. o.). 

Ez a helyzet az élet és a halál nyugati keresztény felfogástól teljesen 

eltérő felfogására utal. E "bennszülött közösség körében az életnek csak 

akkor van értelme, ha nem jellemzi túlzott szenvedés az egyén és a 

közösség számára, ha békés és kellemes életet él" (NEVES, 2009, 225. o.). 

Ez bizonyos esetekben igazolná "az újszülöttek meggyilkolását" (SEGATO, 

2014, 78. o.). 

Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni a "két különböző 

jogszemlélet ütközését, és megpróbálni nem "igazságtalanságot elkövetni" 

azzal, hogy az egyiket, az erősebbek rendjét a gyengébbek rendjére 

kényszerítjük" (NEVES, 2009, 226. o.). Az egyik oldalon találjuk a jogot, 

hogy 
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kollektív autonómia, másrészt az egyéni autonómiához való jog. 

Egyszerűen "az előbbit, amelyet egy etikai életforma kifejeződésének 

tekintünk, alávetni az utóbbinak, amelyet egy egyetemes erkölcs 

kifejeződésének tekintünk, amelyet az emberi jogok alapjaként mutatnak 

be" (NEVES, 2009, 226. o.), nem tűnik megfelelő megoldásnak egy 

transzkonstitúciós módszertanban. 

Éppen ellenkezőleg, az állami jogrend és az őshonos normatív rendek 

radikális ütközésének e körülményei között "mérlegelni és mérlegelni kell 

az egyéni szubjektum élethez5 való joga és a kollektív szubjektum élethez 

való joga, valamint az anya élethez való joga és az újszülött élethez való 

joga között" (SEGATO, 2014, 78. o.). Ebben az esetben az őslakos 

közösségekben gyakorolt újszülöttgyilkossági gyakorlat kriminalizálása, 

amelyet a 2015. évi 119. számú képviselőházi törvényjavaslat javasol, 

"etnocidális lehet, mivel olyan kulturális értékeket szüntet meg, amelyek 

nélkülözhetetlenek egy nép biológiai és kulturális életéhez" (SEGATO, 

2014, 77. o.). Ezért egy ilyen jogi megoldásnak súlyos következményei 

lennének a brazil állam alkotmányos rendjére nézve, és ilyen körülmények 

között más utakat kellene keresni. 

A legmegfelelőbb javaslat a "joghatóság vagy etnikai fórum biztosítása, 

hogy minden őslakos közösség a maga módján rendezhesse konfliktusait és 

dolgozhassa fel belső nézeteltéréseit" (SEGATO, 2014, 85. o.). Ez nem azt 

jelenti, ahogy Rawls (2002, 235. o.) mondja, hogy "egyszerűen tolerancia az 

erősebbel szemben, sem pedig tolerancia az intoleránsokkal szemben", 

hanem azt, hogy "a másik autonómiáját, azaz a kommunikációs szférát, a 

nyelvi játékot vagy az életmódot el kell ismerni". 

 
 
5 Segato utal az "élethez való jog" kifejezés jelentésére ebben az összefüggésben: "ez a kifejezés az élethez való jog két 
különböző típusát jelölheti: az egyéni élethez való jogot, vagyis az egyéni jogalanyok védelmét, és a kollektív 
jogalanyok életéhez való jogot, vagyis a népek életének védelméhez való jogot népi állapotukban. Éppen azért, mert 
ez utóbbi sokkal kevésbé kidolgozott a brazil jogi diskurzusban és a közpolitikákban, éppen erre kellene a legtöbb 
reflexiós erőfeszítést fordítanunk, és megpróbálnunk elképzelni, hogyan lehetne nagyobb törvényi, jogi és 
kormányzati védelmet nyújtani a kollektív jogalanyoknak - a leginkább védteleneknek - , hogyan lehetne előmozdítani 
az életüket és megerősíteni a közösségi és kollektív társadalmi szövetüket" (SEGATO, 2014, 78. o.). 



Maria Cândida Simon Azevedo; Péricles Stehmann Nunes | 397 

 
más, mint az őslakosok" (NEVES, 2009, 227. o.), nem vetette alá magát az 

állami alkotmányosság formáinak. 

Nem beszélhetünk "tisztességes" vagy "illetlen" társadalmakról sem, 

vagyis olyanokról, amelyek méltóak vagy méltatlanok a párbeszédre e g y  

d e m o k r a t i k u s  j o g á l l a m  más, úgynevezett "liberális"  

tagtársadalmaival,  mintha nem "ugyanabban a világtársadalomban élnénk, a 

kommunikációs tartományok és nyelvi játékok közötti ütközésekkel és 

konfliktusokkal" (NEVES, 2009, 227. o.). 

Ez a nehéz konfliktus nem korlátozódik az etikai relativizmus (az 

egyes kultúrák) és az erkölcsi univerzalizmus (az emberi jogok) közötti 

dilemmára, hanem inkább "a különböző történelmi tapasztalatokon 

alapuló jogrendek együttélésére mutat rá, ami - különösen a jogállam 

részéről - mérsékelt magatartást igényel a sajátos normái érvényesítésére 

vonatkozó igényével kapcsolatban" (NEVES, 2009, 228. o.), amikor ezek 

ütköznek az alapvetően eltérő kulturális alapokon nyugvó őshonos 

közösségek normáival. 

 
Végső megfontolások 
 

Teubner az alkotmányos széttagoltság határozott diagnózisát 

dolgozta ki. Kritikai teoretikusként Teubner célja egyértelműen az volt, 

hogy megértse a globális kapcsolatok valóságát, é s  ebből olyan potenciált 

vonjon le, amely képes az ebből a valóságból eredő problémák leküzdésére. 

A széttöredezettség problémája tehát tény, de a hagyományos megoldások 

nem tudnak választ adni erre a problémára, mert sajátos jellemzőkkel bír, 

és meghaladja ezeket a hagyományos megoldásokat. A lényeg az, hogy 

megpróbáljuk megérteni, mit lehet tenni, és milyen meglévő eszközökkel 

lehet megpróbálni megoldani ezt a problémát, vagy legalábbis enyhíteni 

rajta, mert a konfliktus létezik, és valamilyen módon kezelni kell. 
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Amint azt a szövegben végig elemezzük, Teubner elméleti javaslata a 

konfliktusok lehetséges heterarchikus megoldását foglalja magában, mivel 

a globalizáció lehetővé tette a társadalmi rendszerek számára, hogy 

kikerüljenek a konfliktusok hagyományos megoldásai közül. Ebben az 

értelemben nincs lehetőség egy megváltó narratíva létrehozására, azaz egy 

olyan válaszra, amelyben az egyik vagy másik rend mellett dönthetünk, 

amely révén a társadalmi rendszerek összehangolt és koherens 

szerveződése valósul meg. 

A globális szférában nincs lehetőség a konfliktusmegoldás 

összehangolt rendszerének létrehozására, mint ahogyan az a nemzeti 

államokon belül történik, mivel a rendszerek nem működnek összhangban. 

Szembe kell szállni a hegemón rezsimek imperializmusával, és a 

hagyományos ütközőszabályok már nem tudnak megbirkózni ezzel a 

problémával, mivel bizonyos korlátokat kellene szabniuk a modernitás 

hiperstruktúráinak, összeegyeztethetővé téve azokat a hagyományos 

megismerési módokkal. Ennek érdekében Teubner a jogi pluralizmust és a 

hibrid jogi formákat használja, amelyek képesek korlátozni a 

hiperstruktúrák terjeszkedését. 

A szöveg elején felvetett kérdésre adott választ a második fejezetben 

kidolgozott empirikus elemzésben lehet jobban konkretizálni. Nyilvánvaló, 

hogy ezeket a problémákat nem könnyű megoldani, és ezért nincs olyan 

határozott válasz, amely képes lenne véglegesen megoldani a fennálló 

konfliktusokat, különösen, ha kultúrák közötti konfliktusokról van szó. Az 

elhangzottak azonban képesek voltak elnyelni Teubner elméleti javaslatát, 

és a szerzőhöz hasonlóan rámutatnak néhány lehetséges heterarchikus 

megoldásra a valós problémákra. 

Minden esetben elengedhetetlen, hogy a nemzeti és transznacionális 

jogrendek nyitottak legyenek más jogrendek ingerlékenységére, hogy 

korlátozzák és befolyásolják önmagukat. 
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kölcsönösen, létrehozva a társadalmi alkotmányosság egy olyan módját, 

amely a fenntarthatóság egy fokozottabb formáját célozza meg egy új 

racionalitás megteremtése révén, amely képes kezelni az ütközéseket és a 

kapcsolatokat. 
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Megfelelés és önszabályozás: Gunther Teubner töredezettségi 
elméletének elemzése és alkalmazása a pénzmosás elleni 

küzdelemben 
 

Arthur Henrique Klein 1 

Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos 2 

 
 

Bevezetés 
 

Az elmúlt évtizedekben a globális forgatókönyv a részrendszerek 

önszabályozása felé mutató tendenciát mutatott, amely független a nemzeti 

államok jogalkotási aktusaitól. A transznacionális vállalatok - a nemzeti 

á l l a m o k  határait átlépő ügyletekre vonatkozó követelményeknek való 

megfelelés érdekében - elkezdenek alkalmazkodni a magánszektor által 

hozott szabályozásokhoz, amelyek néha a gazdag országok egyes 

gazdaságainak belső jogszabályain alapulnak. 

A jelen szöveg e forgatókönyv alapján próbálja megmagyarázni a 

szabályozott önszabályozás jelenségét, amelynek során a nemzeti államok 

- a globális tendenciát előre látva - elkezdenek jogi ösztönzőket teremteni a 

korrupciós és a pénzmosásból eredő cselekmények elleni ellenőrzési 

intézkedések bevezetésére. 

A kérdést a Gunther Teubner által kidolgozott fragmentációs elmélet 

szemszögéből elemezve megpróbálunk választ adni arra a kérdésre, hogy 

az önszabályozás ösztönzőleg hathat-e a politikák elfogadására? 

 
 
 
1 Doktorandusz hallgató a Vale do Rio dos Sinos/RS Egyetem jogi posztgraduális programjában. Közjogi 

mesterképzés. Posztgraduális üzleti jog. Ügyvéd. 

2 PhD-hallgató a Vale do Rio dos Sinos/RS Egyetem jogi posztgraduális programjában. A Rio Grande do Sul-i Pápai 

Katolikus Egyetem (PUC/RS) bűnügyi tudományok mestere és a vállalati büntetőjog szakértője. Ügyvéd.
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a pénzmosás elleni küzdelem nagyobb hatékonyságát célzó intézményi 

intézkedések. 

A büntetőjog szempontjából az utóbbi években az úgynevezett 

büntetőjogi megfelelés szükségességét írták elő. Az említett intézet 

tevékenységi köre a magán- és az állami szektor közötti együttműködés,  

amelynek célja a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos bűncselekmények 

visszaszorítása. Ezért ezt a jelenséget tárgyaljuk, elemezve mindenekelőtt 

azokat az okokat, amelyek ehhez a helyzethez vezettek, mint például a 

vállalatvezetők büntetőjogi felelősségének jogi hiányosságai, valamint a 

világpiac igényeinek való megfelelés szükségessége. 

Ehhez bibliográfiai kutatást fogunk végezni a témával foglalkozó 

könyvekben, cikkekben és szövegekben, a rendszerkonstruktivista 

módszertani perspektívából, megfigyelve a megfelelés intézetében 

levezetett mozgásokat és annak a bűnügyi területen való érintettségét. 

A rendszerkonstruktivista módszer a valóságot a megfigyelő 

konstrukciójának tekinti, a megfigyelésben rejlő összes sajátosságot elemzi, 

egy komplex másodrendű megfigyelésből kiindulva, olyan reflexiókat 

feltételezve, amelyek a pragmatikai-szisztematikus mátrix3 saját elméleti 

kategóriáiból épülnek fel, amelyek önreferenciális elméleti koherenciát 

tartanak fenn. Ez a jogi reflexió autopoietikus stratégiája magának a 

jelentéstermelésnek a feltételeiről, valamint a t ö b b s z ö r ö s e n  

differenciált kommunikatív d i n a m i k á k  megértésének lehetőségeiről 

e g y  olyan összetett környezetben, mint amilyet az új technológiák 

generálnak, egy új alkotmányosság kontextusában, amelyet a 

fragmentáció jellemez, és amely a globalizáció reflexióit kapja. 

 
 
 
3 Rocha, Leonel Severo. Epistemologia jurídica e democracia. 2. kiadás. São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2003, 100. o.



404 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
A cikk három témakörre tagolódik, amint az alább látható lesz, és arra 

törekszik, hogy nyomon kövesse Teubner néhány elméleti megfontolását, 

amely magának a jognak a belső tagoltságára utal, a konkrét megfelelési 

politikákkal együtt, hangsúlyt fektetve a pénzmosás elleni küzdelem 

nemzetközi szabályainak a pénzmosási bűncselekményekre való 

alkalmazására. 

 
2. Töredezett megfelelés Gunther Teubner szemszögéből 
 

A brazil piac későn ismerte fel a megfelelési kultúrát. A multinacionális 

vállalatok által bevezetett, csak az 1990-es években kezdték el az állami és 

magánszervezetek a megfelelőséget tevékenységük átláthatóságának 

alapvető szabályaként kezelni, és importálták a megfelelőségi módszereket 

és protokollokat. 

A megfelelés, amelynek fő célja a kockázatok megelőzése és felderítése, 

valamint az esetleges szabálytalanságokra való reagálás, számtalan 

előnnyel jár az üzleti tevékenység számára: a szervezet és alkalmazottai 

imázsának károsodását és a márkaérték csökkenését, az erőforrások 

helytelen elosztását, a hatékonyság és az innováció csökkenését, a 

működési engedély vagy más vonatkozó közigazgatási aktus 

(engedélyezés) visszavonását igyekszik elkerülni, felhatalmazás, 

engedély vagy engedmény); szankciók közigazgatási, pénzbeli és 

akár büntetőjogi szankciók, az esettől függően; másodlagos és előre nem 

látható költségek (ügyvédek, könyvelők, tanácsadók stb.). 

A korrupció és a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelem számos 

vállalatot arra késztetett, hogy megváltoztassa saját működésének 

szemléletét, és olyan módszereket dolgozzon ki, amelyekkel 

megakadályozhatja, hogy vezetői és alkalmazottai bűncselekményeket 

kövessenek el. A leggyakoribb gyakorlatok közé tartoznak: a) az 

alkalmazottak és az igazgatók eligazítása, képzése és újrahasznosítása a 

pénzmosás elleni politikáról; b) belső magatartási kódexek kidolgozása, az 



ügyfelekre, alkalmazottakra, partnerekre, képviselőkre vonatkozó 

információk gyűjtésének, rendszerezésének és ellenőrzésének 

megszervezése,
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c) belső és külső kommunikációs rendszerek kialakítása a gyanús 

cselekményekre vonatkozó információk jelentésének megkönnyítése 

érdekében; d) a meggondolatlan vagy rosszindulatú cselekményekre 

vonatkozó belső ellenőrzési rendszer bevezetése, a kivizsgálási és fegyelmi 

szankciókat biztosító mechanizmusokkal. 

A törvényhozó viszont a vállalati tevékenységek átláthatóságának és 

becsületességének ösztönzésére törekedett azáltal, hogy a korrupcióellenes 

törvény 7. cikkének VIII. pontjában olyan szabályt vezetett be, amely 

enyhíti a közigazgatási szankciókat azon vállalatok esetében, amelyek 

belső mechanizmusokkal és eljárásokkal rendelkeznek az integritás, az 

ellenőrzés és a bejelentések megtételének ösztönzése, valamint az etikai és 

magatartási kódexek hatékony alkalmazása érdekében a jogi személyen 

belül4. 

Hasonlóképpen, a korrupcióellenes törvény elfogadása előtt a 

jogalkotó jelentősen módosította a 9.613/1998. sz. törvényt. Amellett, hogy 

a pénzmosás bűncselekményének alkalmazhatóságát kiterjesztette az 

alapbűncselekmények korlátozó listájából való kizárásból, rendelkezéseket 

tartalmazott a pénzmosás elleni küzdelemben az állami és magánszervek 

közötti együttműködésről is. Napjainkban több magánszemély és jogi 

személy - akiket a hivatkozott törvény 9. cikke tartalmaz - köteles értesíteni 

az ellenőrző szerveket, ha olyan magatartással szembesül, amely 

pénzmosásnak minősülhet. Az ilyen típusú, ilyen művészetű kiszabás 

ösztönzi a megfelelési programok létrehozását, hogy a kötelezett vállalatok 

teljes mértékben megfelelhessenek a jogi meghatározásoknak. 

A vállalatok önszabályozása, a belső szabályok és a kötelező magatartás 

kialakítása a jog széttagoltságához hasonlítható széles körben elterjedt 

 
 
4BRASIL, 2013. augusztus 1-jei 12.846. törvény. Rendelkezik a jogi személyek közigazgatási és polgári jogi felelősségre 

vonásáról a közigazgatás elleni, belföldi vagy külföldi cselekmények elkövetése miatt, és egyéb rendelkezéseket 

tartalmaz. In: Diário Oficial da União, Brasília, 2013. december 2.
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Gunther Teubner. A Luhmann által kidolgozott elméletet követve, amelyet 

a központi irányító szerv hiánya jellemez, Gunther Teubner fontos vitát sző 

a csúcs, a csúcs, a központ létezésének (im)lehetőségéről, ahonnan a 

társadalmat irányítani vagy korrigálni lehetne. 

A szerző abból indul ki, hogy az alkotmányos egység elveszett, 

széttöredezett a különböző társadalmi szférákban. A jogok megsértése a 

vállalati döntések, különösen a multinacionális cégek által hozott, a 

kollektív egészséget és a környezetet veszélyeztető vállalati döntések, az 

egészségügy és a tudományos kutatás területén tapasztalható korrupció, az 

internethez való szabad hozzáférés szabadsága elleni éles támadások és 

számos más, a társadalmi dinamikából fakadó lehetséges katasztrófa 

formájában jelentkezik. Nem arról van szó, hogy az államok nem kötelezik 

el magukat a szabályozás mellett, hanem arról, hogy ezek a problémák az 

államok határain túl, sajátos transznacionális politikai folyamatokban 

jelentkeznek, messze a  címről hatalom

 intézményesített politikai hatalom5. 

Teubner újító gondolatai a modern társadalomban rejlő 

differenciálódást diagnosztizálják, amely magának a jognak a belső 

széttöredezettségével korrelál. A központi referencia, "egy alapvető etikai 

felelősség" lehetőségének elvesztése - akár a társadalom egészében, akár 

magában a jogban - azonban továbbra is lappang a társadalmi testben, és 

ezért a modernitás fragmentálódásának lehetősége mellett felül kell 

vizsgálni. 

Ebben a forgatókönyvben a megfelelés a Teubner által terjesztett 

elmélethez igazodik, amennyiben annak alkalmazása a társaságok előtt a 

társasági tevékenységeket a hatályos jogi szabályokhoz igazítja, 

 
 
 
5 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 2016, 

23. o.
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ezért olyan irányadó és alapvető belső szabályokat kell létrehozni, amelyek 

jobban szolgálják a vállalat érdekeit, és együttesen a teljesítményéből eredő 

társadalmi érdekeket, különösen a társadalmi céljával kapcsolatban. 

Ahogyan a transznacionális jogban is előfordul, a megfelelési 

intézkedéseket magában foglaló multidiszciplináris kontextus az állami 

funkciókat, köztük a normatív rendszerrel járó funkciókat, a nem 

kormányzati szereplőkre helyezi át. 

Az államhatalom decentralizálásának, a főszereplők külső szereplőkre 

való átruházásának témáját Teubner a szociális alkotmányossággal 

kapcsolatos kérdés elemzésekor tárta fel. A tanulmány északi része 

azonban közvetlen kapcsolatban áll a megfelelés strukturálásával és 

alkalmazásával: 

 
A nemzetállam kezdete óta az alkotmányozás nem ad választ arra a kérdésre, 

hogy az alkotmánynak ki kell-e terjednie az államon kívüli társadalmi szférákra, 

és ha igen, hogyan. A gazdasági, tudományos, oktatási és egészségügyi 

tevékenységeket, más társadalmi tevékenységek mellett, alá kell-e vetni az 

állami alkotmány normatív javaslatainak? Vagy a társadalmi intézményeknek 

önállóan kell kialakítaniuk saját alkotmányukat (Eigenverfassungen)? 6 

 

A megfelelési politikák alkalmazásának analógiája a Teubner által 

hozott alkotmányos töredékek tekintetében ugyanazt a hátteret hozza fel, 

vagyis a politikák és intézkedések elfogadását egy globalizált világban, 

amelynek visszahatása és hatásai olyan reflexeket váltanak ki, amelyek 

túlmutatnak a vállalati univerzumon és a vállalat konkrét teljesítményén, 

és társadalmi kérdéssé válnak: 

 
 
 
 
6 TEUBNER, idem, 32. o.
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Az új alkotmányos problémakörökért a következők felelősek: a világtársadalom 

széttöredezettsége, jogi struktúráinak deformalizálódása, valamint a 

világtársadalom irányításának (Steuerung) új formái és az új globális 

kormányzás megkérdőjelezhető legitimitása. Milyen legitimációs alapon 

szabályozzák a transznacionális rezsimek a társadalmi élet egész szféráit, sőt a 

mindennapi élet sajátosságaiba is belenyúlnak? Hol húzódnak a globális 

pénzpiacok határai a reálgazdaságba és a társadalom más területeire való 

terjeszkedésük során? Állíthatjuk-e, hogy az emberi és alapvető jogok a 

világtársadalom nem állami térségeiben is érvényesek, különösen a 

transznacionális szervezetekkel szemben? 7 

 

Ebben a globalizált forgatókönyvben az állami szabályozás 

formájának kérdése egyre nagyobb hangsúlyt kap, ami előtérbe helyezi a 

problémát és következésképpen a kihívást: 

 
Hogyan kell a nemzeti állam által a szociális alkotmányosság intézményeivel 

szerzett tapasztalatokat a globalitás különböző feltételei között megvalósítani? 

Különösen: hogyan határozzuk meg a politika szerepét a részleges 

transznacionális alkotmányok esetében a politika, a jog és az autonóm 

társadalmi szféra által alkotott mágikus háromszögben? Lemondás? 

Szabályozás? Felügyelet? Komplementaritás? A la politique feloszlatása a la 

politique által? 8 

 

A szankciók felépítése, felügyelete és alkalmazása a vállalatokon belül 

olyan belső szabályozást eredményez, amely azok számára, akik 

alkalmazzák, ugyanolyan hatású, mint a törvény, és a szankciók egyes 

esetekben drasztikusabb hatásúak lehetnek, mint maguk a jogi szabályok. 

A hálózati társadalmak masszív jellemzője, Teubner újraértelmezi az addig 

szinte stabilnak számító jogi fogalmakat, bemutatva, hogy azok hogyan 

alkalmazhatók, alakíthatók át és találhatók fel tökéletesen egy komplex 

társadalom uralkodó körülményei között. 

 
7 TEUBNER, idem, 33-4.1. o. 

8 TEUBNER, idem, 33-4. o.
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Az ún. részleges autonóm rendszerek (pl. globális gazdaság, tudomány 

és technológia, oktatási rendszer, új tömegmédia, egészségügyi rendszer, 

pénzügyi rendszer), Teubner számára a "reflexív szabályozások 

hatókörének új formája "9 már implicit módon a tudományos közösség 

figyelmét is magára vonná, és a különböző típusú "nyilvános 

botrányokban" is érezhető lenne, a multinacionális vállalatok által 

elkövetett emberi jogi jogsértésektől kezdve a tőkepiaci kockázatokig, az 

orvostudományban és a magánszervezetek által végzett korrupcióig és az 

adattárolásban, valamint az Atlanti-óceán mindkét partján az 

alkotmányjogászok heves vitáiban arról, hogy az alkotmányt a 

nemzetállamon túl is lehet-e gondolni (főként, de nem csak, a 

transznacionális szférában). A szerzőt parafrazálva: "A globalitás 

tengerében csak az alkotmányos szigetek alakulnak ki". 

Pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények; a multinacionális 

vállalatok által elkövetett emberi jogi jogsértések; a Kereskedelmi 

Világszervezet ellentmondásos döntései, amelyek a globális 

szabadkereskedelem nevében veszélyeztetik a környezet- és 

egészségvédelmet; sportdopping; korrupció az orvostudományban és a 

tudományban; az internetes magánközvetítők által a véleménynyilvánítás 

szabadságának veszélyeztetése; a magánszférába való tömeges 

beavatkozás, amely a magánszervezetek által végzett adatgyűjtésből és 

adatmegőrzésből ered; a világ pénzügyi piacain a katasztrofális kockázatok 

felszabadulása olyan jelenségek, amelyek a modern alkotmányosság 

válságát jelzik, és nemcsak a politikai és jogi szférában nyilvánulnak meg, 

hanem a szoros értelemben vett alkotmányos szinten is hangsúlyozzák a 

problematikát. 

 
 
 
 
9 Ebben a forgatókönyvben Teubner, még pályája elején, kidolgozza a "reflektív jog" egyedülálló koncepcióját. A 

hálózati társadalomban (virtuális vállalatok, just-in-time rendszerek és franchise-rendszerek) a szerződési jog új 

dinamikájáról szóló tanulmányok miatt kiemelkedik Teubner éleslátása annak bemutatásában, hogy az elmélet és a 



gyakorlat közötti kapcsolat hogyan lehet termékeny magára a jog dogmatikájára nézve.
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Teubner felveti a 18. és 19. század kihívásait, nevezetesen a nemzeti 

állam politikai hatalmának energiáinak felszabadítását, és ezzel 

párhuzamosan ezen energiák hatékony korlátozását a jogállamban. A 20. 

század kihívásaként tárja fel a teljesen más társadalmi energiák 

felszabadulását, amelyek különösen a gazdaságban és a technika új 

eszközeiben érzékelhetők, valamint romboló hatásuk hatékony 

korlátozását. 

A szerző számára az alkotmányszociológia radikálisan módosítja a 

kikényszerített problematika megfogalmazását. Az alkotmányozás 

kérdését nemcsak a nemzetközi közjog és a nemzetközi politika részét 

képező államok világa, hanem a világtársadalom más autonóm 

részrendszerei, mindenekelőtt a globális gazdaság, valamint a tudomány és 

a technológia, az oktatási rendszer, az új tömegmédia és az egészségügy 

számára is felveti10. 

 
3. Szabályozott önszabályozás és magánjog 
 

A Brazíliában kevéssé elterjedt, de nagy nemzetközi visszhanggal bíró 

téma a magánszektornak az állami szabályozással együtt önszabályozási 

szabályok létrehozásának lehetőségével kapcsolatos. A magánvállalkozások 

igazgatására vonatkozó belső szabályok, amelyek célja, hogy a megfelelés 

révén nagyobb átláthatósággal és hitelességgel végezzék kereskedelmi 

tevékenységüket, enyhítve vagy megelőzve a tiltott tevékenységekből eredő 

káros hatásokat, amelyeknek a hangsúlyt ebben a tanulmányban a 

pénzmosás adja, ebbe a területbe tartoznak. 

Az egyesek által társszabályozásnak nevezett, kikényszerített 

önszabályozás lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyabbak 

legyenek. 

 
 
10 TEUBNER, idem, 28. o.
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a társasági jogkörben elkövetett bűncselekmények elkövetőinek 

azonosításában, akiknek elmarasztalása a bűncselekmény elkövetése során 

történik, nem zárva ki azonban nyilvánvaló okokból, hogy maga a társaság 

polgári (vagyoni) szankciók sorát biztosítja a bűncselekmények elkövetői 

számára. 

Az egyes társaságok belső politikáiból eredő megelőző szerep 

közvetlenül segíti a pénzmosás elleni küzdelmet, és két fő adminisztratív 

kötelezettségtípuson keresztül mutatható ki: a bűncselekmények 

elkerülésére irányuló szervezet és a gyanúsnak minősített ügyletekről való 

tájékoztatás kötelezettsége. Mindkettő a "szabályozott önszabályozásnak" 

nevezett rendszerben megfelelési kötelezettségnek minősül. 

A globalizált világ által megszabott felgyorsult tempóról szóló viták 

egyre inkább főszereplője a magánszektor által, intézményein keresztül 

végrehajtott szabályozás, amely a jogrendszerben gyökerező végrehajtás 

lassúsága miatt egyre fontosabb és nélkülözhetetlenebb: 

 
A kereskedelmi tárgyalók elismerik annak fontosságát, hogy az üzleti szektort 

- szövetségein keresztül - bevonják a többoldalú kereskedelmi rendszerben 

folyó tárgyalások tervezésébe. A nemzetközi megállapodás megkötése és annak 

a mindennapi üzletmenetre gyakorolt hatása között eltelt idő csökkent. A 

kereskedelmi szövetségek kezdeményező szerepet vállalnak a nemzetközi 

kereskedelmet szabályozó eszközök kidolgozásában, hogy biztosítsák a 

biztonságot, szemben a nemzeti jogalkotókkal, amelyek akadályozzák a 

kereskedelmi tevékenységben rejlő gyorsaságot, biztonságot és bizalmat, 

valamint bizonytalanságot generálnak. 11 

 
 
 
 
 

11 BIJOS, Leila; OLIVEIRA, João Rezende Almeida; BARBOSA, Leonardo Garcia. Nemzetközi kereskedelmi jog: 

elhatárolás, jellemzők, önszabályozás, jogharmonizáció és jogegységesítés, valamint rugalmas jog. Jogalkotási 

tájékoztató folyóirat. 50. év. 197. szám, 2013. jan./márc., 252. o.
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Az állami szabályozással kapcsolatban számos kritika fogalmazható 

meg, ami bizonyos mértékig növeli a valódi önszabályozási terek 

jelentőségét. José Vicente Santos de Mendonça12 a kereskedelmi 

önszabályozás fontosságára utalva annak két fő problémáját sorolja fel: (i) 

a tájékoztatás és (ii) a ragaszkodás: 

 
(i) A Közhatalom nem rendelkezik teljes episztemikus kontrollal a valóság 

felett. Az információ mindig összetettebb, mint bármilyen kísérlet az 

instrumentalizálására (...). Az állami szabályozó hatóság szempontjából 

azonban problémás,  ha nem fér hozzá az összes releváns információhoz, vagy 

nem tudja azt működtetni. Ez hibák forrása, amelyek végül az egész 

társadalomra átragadnak. A tájékozatlan szabályozó rossz szabályozó. A (ii) 

ragaszkodás problémája közeli rokona az információ problémájának. A 

szabályozónak számítania kell arra, hogy a szabályozottak valamilyen szinten 

ragaszkodnak cselekvési programjához. Elfogadja-e a szabályozott piac az 

ügynökség által javasolt szabályozást, vagy elutasítják a szabályt? 

Természetesen: a kritika mindig is létezni fog, és a szabályozott piac stratégiai 

tevékenységének része, hogy létezik. A lényeg más. Ez fokozati különbség 

kérdése. A  piac által radikálisan vitatott szabályozás potenciálisan hatástalan 

szabályozás. 

 

Az ilyen kritikák, amelyek teljesen helyénvalóak és jelentősek, 

alátámasztják az ö n s z a b á l y o z ó  környezetek megteremtésének 

fontosságát. A s z a b á l y o z á s  nem helyettesíti a z  ö n s z a b á l y o z á s t  

és fordítva. Ezek egymást kiegészítő mechanizmusok, mindegyiknek 

megvannak az előnyei és hátrányai. De mindkettő alkalmas arra, hogy 

általában véve javulást eredményezzen a tevékenységek végrehajtásában. 
13 

 
 
 
 
12 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Gazdasági alkotmányjog - Állami beavatkozás a gazdaságba a közérdek és a 
pragmatizmus fényében. Belo Horizonte: Fórum, 2014, 416. o. 

13 CHAUVET, Rodrigo da Fonseca. Autorregulação e responsabilidade social da empresa no setor minerário: A 

experiência como o "Programa Mineração".Revista de Direito da Administração Pública, ISSN 2595-5667, a. 2, v. 1, n. 

1, February, 2017, p. 89.
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Fornasier és Ferreira14 a Gunther Teubner által kidolgozott 

premisszákat követve a civil társadalom által kifejlesztett önszabályozás 

globalizált tendenciáját hangsúlyozza: 

 
Figyelemre méltó, hogy a világ jelenleg a nemzeti és nemzetközi politikai 

rendeken túli globális jog kialakulásának folyamatán megy keresztül, amelyben 

"[...] a társadalmi szektorok a nemzetállam előtt viszonylagos autonómiával 

normákat hoznak létre, sui generis jogrendszert alkotva "15. Ebben az 

összefüggésben a magánszereplők transznacionális kapcsolatokat teremtenek, 

és olyan jogot alkotnak, amely teljesen független az állami struktúráktól és 

globális alkalmazástól16. A nemzetállam tipikus intézményesülése a 

közeljövőben nem lesz képes uralni a globális civil társadalom centrifugális 

erőit. Míg az állam egy olyan en t i tás t  képvisel, amely idegen ezektől a 

kérdésektől, és tele van hatókörének korlátaival (mint például a területiség 

elve), addig az ezeket a normákat létrehozó szereplők teljes mértékben 

beilleszkednek társadalmi szegmenseikbe, ami vonzóvá teszi ezt a jogi 

megnyilvánulást. 

 

Wolfgang Hoffmann-Riem17 fontos különbséget tesz az intézetek 

között. a Önszabályozás, Önszabályozás és 

szabályozott önszabályozás.     A szerző,  a társadalmi 

önszabályozás kifejezés a társadalmi szabályok megszenteléséből ered, 

amennyiben e szabályok felállítása nemcsak a felállításukban részt vevő 

személyek viselkedését befolyásolja, hanem más személyek is elismerik 

ezeket a szabályokat maguk számára, és ebben az értelemben a 

szabályoknak általános hatása van. Azok, akik be kívánják tartani a 

szabályokat 

 
14 FORNASIER, Mateus de Oliveira; FERREIRA, Luciano Vaz. Önszabályozás és globális jog: az új nem állami jogi 

jelenségek. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC. V. 35.2, júl./dec. 2015, p. 08. Elérhető a 

következő címen: http://www.periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/1518. Hozzáférés: 15.02.2021. 

15 TEUBNER, Gunther. Globális Bukowina a transznacionális jogi pluralizmus kialakulásáról. Impulso, Piracicaba, 13. 

évfolyam, 33. szám, 2003, 09. o. 

16 TEUBNER, idem., 11-13. o. 

17 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Önszabályozás, önszabályozás és szabályozott önszabályozás a digitális 

környezetben. Revista da AJURIS - Porto Alegre, v. 46, n. 146, June, 2019, p. 531-2.

http://www.periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/1518.%20Acesso%20em%2015.02.2021
http://www.periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/1518.%20Acesso%20em%2015.02.2021
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- pl. műszaki normák vagy magatartási normák - jogilag, pl.  szerződéssel 

kötelezhetik magukat az ilyen megfelelésre. Az érdekeltek jogilag nem 

kötelező érvényűek is maradhatnak, de elvárhatják a szabályok kölcsönös 

betartását, és a szabályok be nem tartását társadalmi eszközökkel lehet 

szankcionálni, pl. az üzleti kapcsolatok megszüntetésével vagy a 

szabályszegő részéről a hírnév elvesztésével. A "szabályozás" 

(Regulierung)18 kifejezés a legtöbb esetben csak a társadalmi folyamatokba 

történő állami beavatkozásokra vonatkozik, amelyek meghatározott céllal 

általános viselkedési irányelveket állapítanak meg, amelyek funkcionális 

struktúrákat hoznak létre vagy tartanak fenn konkrét problémák 

megoldására. 

A  koncepciója önszabályozás, Hoffmann-Riem fontos 

szempontokat vesz figyelembe: 

 
Az állam által szabályozott társadalmi önszabályozásról, vagy röviden 

önszabályozásról/önszabályozott/szabályozott önszabályozásról19 beszélek, 

amikor az állami szervek a problémamegoldás során a társadalom tagjai által 

(relatív) autonómiával létrehozott rendekre támaszkodnak, de úgy járnak el 

szabályozóan, hogy ennek során a közjóhoz kapcsolódó célokat (is) 

szándékosan betartják vagy követik. Az állam befolyása igen változatos formát 

ölthet, például normák vagy viselkedési ösztönzők formájában, struktúrák - 

például vállalati jellegűek - létrehozásával, vagy a társadalom funkcionális 

rendszereinek - például a piacnak - lehetővé tételével és támogatásával. 

 
 
 
 
18 Az állami szabályozás fogalmához lásd Eifert, Regulierungsstrategien, in: Hoffmann-Riem; Schmidt-Aßmann; 

Voßkuhle (szerk.), GrundlagendesVerwaltungsrechts: Band I: Methoden, Maßstäbe, Aufgaben, Organization, 2. 

szerk., 2012, 19. §, 16. sz. és azt követő bek. 

19 A szabályozott önszabályozás fogalmáról és felfogásáról, valamint különböző változatairól és alkalmazásairól lásd 
Voßkuhle, Regulierte Selbstregulierung - Zur Karriereeines Schlüsselbegriffs, in: Die Verwaltung, különszám: 

Regulierte Selbstregulierung, 197. o. és köv. o., 2001. Lásd még Eifert, 2012 (2. sz.), 52. sz. és azt követő sz. 52. sz. A 
történeti perspektívát illetően lásd a Collin et al. (szerk. ), Regulierte Selbstregulierung in der westlichenWeltdes 19. 

undfrühen 20. Jahrhunderts, 2014-ben található hozzájárulásokat.
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Ebben a forgatókönyvben a megfelelés olyan eszközként válik 

ismertté, amely képes kiegészítő támogatást nyújtani az állam által a 

kereskedelmi tevékenységek szabályozása céljából szerkesztett jogi és nem 

jogi szabályoknak, és főként az illegális magatartások gátlójaként szolgál, 

különös tekintettel a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekre. 

 

4. A megfelelés mint a pénzmosás elleni küzdelem eszközének brazil valósága 
 

A gazdasági globalizáció folyamatának a 90-es évek közepén történt 

felerősödése óta a hagyományos liberális büntetőjogot megkérdőjelezték, 

mivel nem volt hatékony a vállalaton belüli büntetőjogi felelősség új 

problémáival szemben. Ennek oka, hogy "a gazdasági büntetőjog 

problémája már nem a legalitás és a bűnösség individualizálásának 

klasszikus posztulátumai, hanem a gazdasági szereplők komplex 

viselkedésének jól kidolgozott leírása és a gazdasági szervezetek körébe 

történő büntetőjogi beavatkozás szükségességének új rendszere "20. 

A jelenlegi valóságban, a joggyakorlat és a korrupcióellenes törvények 

szigorodásával szemben a vállalatok ma már a tevékenységükkel 

kapcsolatos kockázatok kezelésével foglalkoznak, azzal a céllal, hogy 

megfeleljenek a tevékenységüket szabályozó törvényeknek. Ha korábban ez 

a megfelelési kényszer a büntetőjogtól eltérő jogterületekre korlátozódott, 

ma, az új idők miatt, az ellenőrzési mechanizmusok bevezetésének 

kényszere a szervezett bűnözés elleni küzdelmet is szolgálja. 

Souza és Ferreira kontextusba helyezi a büntetőjog kiterjesztésének 

pillanatát, amelyben a posztindusztriális társadalomban az iparágak 

radikalizálódása miatt, a világpiac megteremtése érdekében, a 

következőkkel végződik 

 
 
20 SAAD-DINIZ, Eduardo. A megfelelőségi programok normatív jelentése az APn 470/MG. Revista dos 

Tribunais, 933. kötet, São Paulo, 2013. július, 151. o.
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jelentősen növeli a pénzügyi tranzakciókat. Alapvetően a posztindusztriális 

társadalom növekedésével új kockázatok és világfélelmek jelennek meg, 

amelyeket a rendkívül fejlett és átfogó média fokoz. Nem is beszélve a 

társadalomról, amely napról napra növeli reflexiós képességét. Így a 

büntetőjog új jogi javakat kezd védeni, amelyek gyakran diffúzak, 

kollektívak vagy meghatározott nyomásgyakorló csoportoktól származnak, 

és már nem korlátozódnak az egyénre21. 

Schunemann elítéli a gazdasági bűnözés területén a büntetőjogi 

szankciók deficitjét, tekintettel a vagyon elleni bűncselekményekre jellemző 

egyenlőtlen bánásmódra. Ugyanakkor óva int a büntetőjog e területének 

meggondolatlan kriminalizálásától is, amely veszélyezteti az 

elvitathatatlan jogi és alkotmányos elveket. Így szerinte a büntetőjog nagy 

kihívása az volt, hogy egyenlő bánásmódot biztosítson a társadalmilag 

káros magatartásoknak, és növelje a büntetőjog preventív hatását, anélkül 

azonban, hogy eltérne alapvető szabályaitól és ultima ratio funkciójától22. 

A részrendszerek önszabályozása, alapvetően a gazdaság, elősegítette 

a változásokat a nemzeti államokban. Ez a jelenség a z é r t  következik be,  

m e r t  a z  államnak már nincs monopóliuma a szabályozásra, és más 

tényezőkkel együtt egyre inkább elszaporodtak az önszabályozó gazdasági 

alrendszerek23. Teubner kifejti, hogy eddig olyan transznacionális 

rendeket láttunk, amelyek csak konstitutív szabályok révén adnak 

normatív támogatást, amelyeket globális szinten eltérő rendszerszintű 

racionalitásokra alkalmaznak. A kereslet 

 
21 SOUZA, Luciano Anderson de; FERREIRA, Regina Cirino Alves. Büntetőjogi megfelelés és a gazdasági 

büntetőjog új jellemzői. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 59. évf., São Paulo, 2013. jan., 281. 

o. 

22 SCHUNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de la 

criminalidad de empresa. Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 41, 1988, p. 529-558. 

23 VILA, Ivó Coca. La posición jurídica del abogado: entre la confidencialidad y los deberes positivos. In: JESUS-

MARIASILVASANCHEZ (Dir) e R A Q U E L M O N T A N E R F E R N A N D E Z (coord.). Criminalidadde 

empresaycompliance, Barcelona, Spanyolország: Atelier Libros, 2013, p. 287-318.
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az átorientálódást alapvetően azok a mozgalmak emelik ki, amelyek - a 

részleges társadalmi rendszerek terjeszkedési tendenciáit és a belső 

válságok hatásait észlelve - korlátozó szabályokat kezdenek javasolni az 

önpusztítás korlátozására és a társadalmi, emberi és természeti környezet 

károsodásának elkerülésére. A bővülő rendszerek negatív externáliáival 

kapcsolatos hanyagság, valamint az önpusztítás lehetősége a szerző szerint 

a tőkepiaci válságban mutatkozott meg. Ennek oka, hogy a pénzügyi piac 

globális alkotmányát a politika és a jog aktív beavatkozása kovácsolta 

össze, amely megfelelt a kívánt politikai érdekeknek, jogi szempontból 

pedig stabilizált maradt. Így olyan ellenőrizetlen dinamika szabadult el, 

hogy csak ma, a súlyos problémák bekövetkeztével jelenik meg a 

horizonton a pénzügyi piacok alkotmányos korlátozásának 

szükségessége24. 

A szervezett bűnözés elleni küzdelemmel összefüggésben a 

vállalatoknak az FCPA (Foreign Corrupt Practices Act - külföldi korrupciós 

gyakorlatokról szóló törvény) hatályba lépését és a szeptember 11-i 

terrortámadásokat követően jelentősen megnőtt az igénye arra, hogy 

struktúráikat a globális valósághoz igazítsák. 

Az önszabályozás-szabályozás koncepciója, amelyben az államok 

belső jogszabályai a magán- és a közszféra együttműködésével 

ösztönzőket teremtenek a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, a vállalati 

bűnözés elleni küzdelem új elméleti és büntetőpolitikai modelljéhez 

kapcsolódik, alapvetően azért, mert Ulrich Sieber szerint nincs jobb 

alternatíva. Jelenleg nincs ennél érdekesebb a vállalati bűnözés megelőzése 

szempontjából: 

 
 
 
 
24 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016.
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A hatályos törvény jelen elemzése arra a konkrét eredményre vezetett, hogy a 

meglévő megfelelési programok már lege lata hatással vannak a vállalati 

alkalmazottak büntethetőségére és mindenekelőtt a vállalatokkal szembeni 

szankciók kiszabására is. A hatékony megfelelési rendszerek érdekében 

megerősített ösztönző struktúrák létrehozása érdekében azonban a társasági 

büntetőjogot de lege ferenda tökéletesíteni kell abban az irányban, amelyet a 

tisztelt képviselő úr már úttörő módon megmutatott: hacia un Derecho 

sancionador de empresas regulado en el Código penal, que disponga de 

efectivos mecanismos represivos y que tenga su contenido de injusto material 

en la culpa organizativa de la empresa, pero que también sea limitado -

eventualmente quizás sólo bajo la forma de una condición objetiva de 

punibilidad- por una punibilidad de accesoriedad limitada de los trabajadores 

de la empresa así como por las clásicas garantías penales25. 

 

A még a 70-es években elfogadott FCPA célja a nemzetközi korrupció 

visszaszorítása, lehetővé téve az Amerikai Egyesült Államok számára a 

korrupciós cselekmények kivizsgálását és megbüntetését az egész 

világméretű forgatókönyvben. Ezen túlmenően a hivatkozott jogszabály 

hatálya kiterjed az integratív megfelelési gyakorlatok terjesztésére is, ami 

arra készteti a világ legnagyobb gazdaságának számító ország vállalatait, 

hogy megköveteljék beszállítóiktól és/vagy kereskedelmi partnereiktől a 

korrupció elleni küzdelemre irányuló belső politikák elfogadását, még 

akkor is, ha államuk belső jogszabályai erre nem kötelezik őket. 

Másrészt a szervezett bűnözés elleni küzdelem a szeptember 11-i 

terrortámadások után még inkább megerősödött, különösen a tiltott 

eredetű pénz nyomon követését célzó intézkedések bevezetésével. Ez a fajta 

kényszerítés figyelmeztető jelzést adott a transznacionális vállalatoknak, 

mivel hangsúlyozták, hogy ismerniük kell a kapcsolataikban lebonyolított 

tranzakciók eredetét. A 

 
 
25 SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el Derecho Penal de la Empresa: una nueva concepción para 

controlar la criminalidad económica.In: URQUIZO OLAECHEA, ABANTO VÁSQUEZ y SALAZAR SÁNCHEZ(coords. 

), Homenaje a Klaus Tiedemann. Dogmática penal de Derecho penal económico y política criminal, Lima: Tomo I, 2011, 

205-246. o.
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A pénzmosás területén elfogadott filozófia a "pénz követése", amely a pénz 

nyomának követéséből áll, megakadályozva, hogy a bűncselekmény 

nyereséges tevékenységgé váljon. A cél az, hogy a bűnözőket visszatartsák 

a nagy gazdasági hasznot hozó bűncselekmények elkövetésétől. Ez a 

racionális választás elméletén26 alapul, amely szerint a bűnöző a kockázatok és 

az eredmények mérlegelése alapján cselekszik. Ez két kriminológiai 

gondolatmeneten keresztül kezdődik: az első, amely a kockázatokat, az 

erőfeszítéseket és a hasznot hozza fel, amelyet a delikvens a deliktuális 

gyakorlattal vállal (a bűnözés gazdasági elmélete); a második pedig a 

lehetőségek elzárása a bűnöző számára27. 

A kialakult büntetőpolitika nyomán alakult ki az úgynevezett bűnügyi 

megfelelés, azaz a vállalati környezet által a pénzmosással kapcsolatos 

bűncselekmények visszaszorítása céljából alkalmazott integratív 

gyakorlatok elfogadása a magánszervezetek és az ilyen bűncselekmények 

felderítéséért és visszaszorításáért felelős szervek közötti együttműködés 

révén. 

A megfelelés angolszász eredetű kifejezés, amely arra a feladatra utal, 

hogy a magánszervezetek "a szabályok által előírt kötelezettségek be nem 

tartásának kockázatát megfelelő politikák és eljárások kialakításával 

felderítsék és kezeljék". Eredete - különösen a pénzmosással kapcsolatban 

- az Amerikai Egyesült Államokban található, a 40 cselekvési csoport 

ajánlásán keresztül. 

 
26 A racionális választás elméletének fő gondolata a bűnöző racionális választására összpontosított, amely egy olyan 

ésszerű viselkedésre irányul, amely mindenképpen előnyös számára. Ezért egy választás előtt áll, ahol választania kell, 

így: "el sujeto optará por cometer un delito cuando los beneficios calculados sean mayores que los riesgos generados 

" BLANCOCORDERO, Isidoro.  Eficaciadelsistema d e p r e v e n c i ó n  del blanqueo de capitales: estudio del 

cumplimento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica. Eguzkilore, San Sebastián, 2009. 

dec., 117-138. o. Ezen az alapon és ezzel szemben a pénzmosás megelőzésére vonatkozó normák célja, hogy 

megfélemlítsék és visszatartsák a bűnözőket a tiltott cselekmények elkövetésétől. 

27 BLANCO CORDERO, Isidoro. Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: estudio del 

cumplimento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica. Eguzkilore, San Sebastián, 2009. 

december, pp. 117-138. 

28 Idem.
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Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 1990-ben. A szeptember 11-i 

terrortámadások után a FATF további kilenc ajánlást adott ki. Azóta 

nemzetközi szinten 1991. június 10-én Európában a 91/308/EGK irányelvet 

dolgozták ki a FATF ajánlásaira hivatkozva. 

Brazíliában a megfelelés - általános értelemben - már jó ideje ismert. 

A megfelelés, mint a vállalati bűncselekmények megelőzését szolgáló állami 

támogatási eszköz azonban a 12,683/2012. sz. törvény által támogatott 

jogszabály-módosítással nagyobb jelentőségre tett szert. Általánosságban a 

hivatkozott törvény módosította a 9.613/98. sz. törvényt, és nagyobb teret 

biztosított a pénzmosás bűncselekményi típusának. A régi megfogalmazás 

szerint a bűncselekménytípus csak akkor volt jellemző, ha a "tisztára 

mosott" forrás az előzetesen elkövetett bűncselekmények szűkített 

listájából származott, például a nemzeti pénzügyi rendszer elleni 

bűncselekményekből és a kábítószer-kereskedelemből. Az új 

megfogalmazás viszont úgy rendelkezett, hogy a "pénzmosás" 

bűncselekménynek minősülhet, ha az bármilyen bűncselekményből 

származik,  beleértve tehát az általában igen jövedelmező vétségeket, 

például a szerencsejátékokat. 

A pénzmosásról szóló törvény legérdekesebb módosítása azonban a 

magánszemélyek és jogi személyek, valamint az ellenőrző szervek közötti 

normatív együttműködés jogi előírása. A 9. cikk ebben az értelemben 

előírja, hogy több tucat ágazatnak tájékoztatnia kell a pénzügyi hírszerző 

egységeket a pénzmosás gyanújáról29. 

 
29 Más jogrendszerekben, például Spanyolországban a "Ley 19/1993" szabályozza a spanyol pénzügyi hírszerző 

egységnek (SEPBLAC) jelentésre kötelezett személyeket, akik a pénzmosás lehetséges elkövetésével kapcsolatos 
atipikus mozgásokat jeleznek. A kötelezettek között vannak kaszinók, ingatlanfejlesztők, könyvvizsgálók, könyvelők, 

adótanácsadók, közjegyzők és ügyvédek. E kötelezettek kötelesek belső ellenőrzési mechanizmusokat létrehozni a 

pénzmosás megelőzése érdekében: "E célból a kötelezetteknek meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy e szervek rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges emberi, anyagi, technikai és szervezeti 

erőforrásokkal". Ezeket az eljárásokat, valamint a belső ellenőrzési és kommunikációs szerveket évente külső 

szakértőnek kell megvizsgálnia. Los resultados del examen han de ser consignados en un informe escrito de carácter 
reservado que describirá detalladamente las medidas de controll de interno existentes, valorará su eficacia operativa 

y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras" (BLANCO CORDERO, Isidoro. Eficacia del sistema de 
prevención del blanqueo de capitales: estudio del cumplimento normativo (compliance) desde una 

perspectiva criminológica. Eguzkilore, San Sebastián, dez.
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Ezzel a forgatókönyvvel párhuzamosan a pénzmosás és a korrupció 

elleni küzdelmet célzó törvényekhez való alkalmazkodás szükségessége - 

elsősorban a transznacionális kereskedelmi tranzakciók megkönnyítése 

céljából - ma már szintén brazil valóság. Az állam a szervezett bűnözés és a 

korrupció elleni küzdelem végső céljával megköveteli a különböző 

magánszektoroktól a bűncselekmények bejelentését. Ennek logikus 

következménye, hogy a vállalatok a büntetőjogi felelősségre vonástól 

függetlenül a vállalati kereteken belül ellenőrzési mechanizmusokat, sőt a 

tiltott cselekmények kivizsgálását is bevezetik. Mindezt azért, hogy 

megfeleljen a globális piac követelményeinek, és mindenekelőtt 

átláthatóságot és korrektséget tanúsítson a vállalat belső tevékenységeiben. 

A megfelelés - különösen a büntetőjogi - szükségessége két fő 

szempont szerint releváns: a) a globális piac - és egyben a világ legnagyobb 

gazdasága - által az FCPA-ban előírt kötelezettségekből fakadó 

követelménynek való megfelelés, valamint b) az állam "segítése" a 

szervezett bűnözés elleni küzdelemben, különösen a bűnügyi kapcsolatok 

összetettsége miatt, mivel a büntetőjogi felelősségre vonás hagyományos 

elméletei már nem olyan hatékonyak, hogy képesek legyenek megállapítani 

az ilyen típusú bűncselekményekben a bűnösök bűnösségét. 

 
 
 

2009, p. 117-138. Ennek alapján a vállalat ezt a funkciót egy alkalmazottra, a megfelelőségi tisztviselőre fogja 

központosítani, mivel a spanyol jogszabályok szerint (a rendelet 12. cikkének (2) bekezdése) a kötelezett vállalatnak 

meg kell határoznia egy alkalmazottat, aki az intézmény képviselője lesz a SEPBLAC előtt. Egyes szerzők (apud 
Verhage) azt állítják, hogy a megfelelésért felelős tisztviselőre ruházott szerep rendőrségi hatáskörhöz hasonlít, mivel 

egy magánintézményen belüli felügyelet meglétét feltételezi, amely bizonyos párhuzamot mutat azokkal a 
magánnyomozói szolgálatokkal, amelyeket a vállalatok a pénzmosás elleni küzdelem és a pénzmosás megelőzése 

érdekében alkalmaznak (a pénzmosási lánc őreinek feladata, más néven kapuőrök). Az Amerikai Egyesült Államokban 

WELNER a megfelelés fogalmát úgy értelmezi, mint "a vállalatok által a vállalaton belüli bűncselekmények felderítése 
és megelőzése érdekében bevezetett belső mechanizmusok". Ennek mentén, ha a vállalat valamely alkalmazottja által 

elkövetett bűncselekményt követ el, lehetséges, hogy egy harcias megfelelési programmal csökkentse a büntetést az 

Egyesült Államok büntetési irányelveinek fényében. A szerző a büntetéskiszabási iránymutatások eme ösztönzésén 
keresztül kifejti, hogy a vállalatok részéről nem ideális megfelelési programok létrehozásához vezetett, különösen a 

hatékony programok megvalósításának magas költségei miatt. A gyakorlatban, az ítéletekben a bűnözés elleni 
küzdelemben a megfelelés hatékonyságát vitatják meg az észak-amerikai jogszabályokban előírt enyhítő tényező 

alkalmazásakor. Hatékony megfelelési programok és vállalati büntetőeljárások. Cardozo Law Review, 27-1. kötet, 

2006.
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Következtetés 
 

A jelen tanulmány a szabályozott önszabályozás intézményét és 

annak a megfeleléshez kapcsolódó alkalmazását kívánta elemezni, annak 

bemutatására, hogy a magánszektor által létrehozott extralegális szabályok 

koncepciója társadalmi előnyökkel járhat, és segédmechanizmusként 

szolgálhat mind a vállalati teljesítmény tekintetében, betartva annak 

társadalmi funkcióját, mind a vállalkozáshoz kapcsolódó bűncselekmények 

elkövetése elleni küzdelemben. 

A felvetett problémára válaszolva, a Gunther Teubner által kidolgozott 

fragmentációs elmélet elemzésével igazolható, hogy az önszabályozás 

ösztönzőleg hat az intézményi politikák elfogadására, amelyek célja, hogy 

nagyobb hatékonyságot biztosítsanak a pénzmosás elleni küzdelemben. 

A megfelelés - mint a szervezett bűnözés elleni küzdelem 

mechanizmusa - az államok belső jogszabályaitól függetlenül, globális 

kényszerből emelkedik ki. Valójában ez a kultúra már az elmúlt 

évtizedekben megszilárdult, a világpiac követelményeinek köszönhetően. 

Brazília a pénzmosás elleni törvény módosításával és a korrupcióellenes 

törvény megjelenésével normatív módon felkarolta ezt a globális igényt, 

azzal a céllal, hogy értékelje a globális pénzügyi tranzakciók átláthatóságát 

és korrekcióját. 

Megállapítható tehát, hogy a pénzügyi és piaci műveletekre vonatkozó 

belső magatartási és alapvető normák megalkotása egyre erősebbé válik a 

globalizált világ dinamikus és inkonzisztens forgatókönyvével szemben, 

amelynek lassúsága és merevsége veszélyeztetheti a szabályozási folyamat 

hatékonyságát vagy akár érvényességét is, figyelembe véve, hogy a mai 

forgatókönyvben az információ és a know-how legtöbbször magánkézben 

van.
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Szociális alkotmányosság és közigazgatás: ha szereted a 
múltat, mindig jön az új? 

 
Vinícius Filipin 1 

 
 

1 Kezdeti megfontolások 
 

O a fejlesztés a a globalizáció mint többdimenziós jelenség 

és a transznacionalizáció mint jogi folyamat hangsúlyozta a 

világtársadalmat alkotó rendszerek és alrendszerek közötti funkcionális 

különbséget. A változások e komplexumában a jog és az állam közötti 

kapcsolatok alapvetően megváltoztak, mivel a problémák - nemcsak jogi, 

hanem mindenekelőtt - ma már a nemzeti állam területi határain túli 

megoldásokat igényelnek, mind transznacionális jellegük, mind pedig az a 

jellemző, hogy bizonyos konfliktusok nem meghatározott térben találhatók. 

Amint e kapcsolatok körvonalai újrarajzolódnak, a jus-politikai szervezetek 

hatásait mélyen érintik, ami az alkotmányosság, valamint az állam, a 

kormány és a közigazgatás alkotóelemei koncepcióinak és alkalmazásainak 

gyakorlati és elméleti átstrukturálásának szükségességét idézi elő. 

Az alkotmányjog szintjén az alkotmányok fogalmainak és funkcióinak 

hagyományos megfogalmazásai, különösen a liberális államból kiindulva, 

már nem elegendőek. Ez azért van, mert 

 
 
1 Doktorjelölt a közjogból az Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) egyetemen. Mester- és alapfokú jogi 

diploma az Ügyészség Felsőoktatási Alapítványának (FMP) jogi karán. A Rio Grande do Sul-i Szövetségi Egyetem 
(UFRGS) államjogi szakjogásza. A közjog professzora és a Ritter dos Reis Egyetemi Központ (UNIRITTER) jogi 

kurzusának koordinátora. A közigazgatási jog professzora a Lato Sensu jogi és a Lato Sensu közigazgatási 

menedzsment posztgraduális programokban. Közigazgatási jogász. E-mail: vini. filipin@gmail.com
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Az államot alkotó elemek a globalizációtól kezdve mindig mások, így a 

szociális alkotmányossággal kapcsolatos tanulmányok, amelyek Günther 

Teubnerben találják meg egyik legnagyobb képviselőjét, széles körű 

aktualitást nyernek. A Luhmann-féle pragmatikus-rendszerelvű 

perspektíva által támogatott, Teubner által képviselt doktrinális áramlat 

mélyreható változásokat támogat az alkotmányjog értelmezésének és 

alkalmazásának módjában, kiszélesítve az alkotmányosságot attól a 

pillanattól kezdve, amikor az elkezdi elismerni a hagyományos nemzeti 

állam elmozdulását más alkotmányos szubjektumok felé. Ez az elmozdulás 

erősen érinti a közjogot alkotó struktúrákat is, különösen azokat, amelyek 

a hatalomnak a közigazgatás és a közigazgatási jog fogalmait integráló 

alárendeltségéből erednek, amely tudományág elméletileg azonban még 

mindig a régi fogalmakhoz ragaszkodik. 

A jelen tanulmány a transznacionális alkotmányosság hatásainak 

értelmezését kívánja javasolni a a Közigazgatási jog. Ennek 

érdekében újraindítjuk az alkotmányjog és a közigazgatási jog 

kapcsolatáról szóló tudományos vitát, és megpróbáljuk megérteni, hogy a 

szociális alkotmányosság által javasolt új elhatárolások helyet kapnak-e a 

közigazgatási fogalmakban, ha szükség van rá. Ezután a transznacionális 

alkotmányosságot a közigazgatási jog intézményeit továbbra is alkotó régi 

dogmákhoz kapcsoljuk, hogy megértsük, beszélhetünk-e transznacionális 

közigazgatásról. 

 
2 Az örök vita arról, hogy ki tehet többet: az alkotmányjog vagy a közigazgatási jog? 
 

A jog alkotmányozásának mint globális jelenségnek a gyökerei az új 

európai jogban, különösen az olasz és a német alkotmányosságban 

gyökereznek, amelyek alapvetően megújultak a következő tapasztalatok 

után
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a náci fasizmus okozta traumatikus események. Az amerikai tapasztalatokat 

is figyelembe vehetnénk, éppen azért, mert ott született meg az írott 

alkotmányosság és az alkotmányossági ellenőrzés. Luís Roberto Barroso 

(2005, 14. o.) szerint azonban az Egyesült Államok 1787-es alkotmányát 

mindig is jogi dokumentumként jellemezték, amely megalkotása óta 

lehetővé teszi az igazságszolgáltatás közvetlen és azonnali alkalmazását. 

Ebben az értelemben a törvény értelmezése a maga teljességében, az 

Alkotmányból sugárzó fényben mindig is az amerikai tapasztalat jellemzője 

volt, nem pedig a kortársak egyedisége. 

Az alkotmányjog fejlődése a háború utáni időszakban a demokratikus 

jogállamban kialakított új politikai berendezkedést eredményezte, 

közelítve a demokráciát és az alkotmányosságot, különösen miután az 

autoriter gyakorlatok legitimitást találtak magában az alkotmányos 

rendben. A törvényhozó államból az alkotmányos államba való átmenetet, 

ahogyan Ferrajoli (2005, 18. o.)2 rámutat, a 20. század első felének végén 

született európai alkotmányok, mint például az 1947-es olasz, az 1949-es 

német, az 1976-os portugál és az 1978-as spanyol alkotmányok szentesítik, 

ami a jog új gondolkodásmódját eredményezte. 

Garcia de Enterría (2006, 293-294. o.) három okot feltételez, amely 

meghatározta az európai alkotmányosság fordulatát a háború utáni 

időszakban. Az első a totalitárius korszakok után a demokratikus elv 

egyeduralkodóvá válása a politikai szervezetben. A második az 

alkotmányos joghatóság megszentelése. A harmadik pedig végül az 

alapvető jogok tipikus rendszerének megteremtése, amelyet a (esetleges és 

átmeneti) többségi jogok elé helyeznek, mindent garantál a 

 
 
 
2 Ferrajoli e tekintetben a pozitivista keretrendszer válságát azonosítja, amelyet a jog terjedelmének és formáló 

képességének összeomlása, és ugyanígy a források egységének és koherenciájának felbomlása jellemez.
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maga az alkotmányos igazságszolgáltatás. Így az alkotmányellenes 

jogszabályok alkotmányos diktátumhoz való igazításánál sokkal inkább 

magát a jogrendszer alkotmányosodásának tendenciáját kell megérteni, 

amelyet az immár alkotmányos szabályok által formált jog dinamikus 

átalakulási folyamata jellemez. Ezt megelőzően azonban az alkotmányjogi 

hagyományból kiderül, hogy még a 19. század folyamán is akadályozták 

magának az alkotmányjognak a fejlődését az Európában és Latin-

Amerikában bekövetkezett többszörös rendszerváltások, amelyeket új 

alkotmányos szövegek követtek. Patrícia Baptista (2003, 36-37. o.) szerint 

a hangsúlyozott intézményi instabilitás, valamint az alapjogok témájának 

bizonyos fokú figyelmetlensége veszélyeztette az alkotmányos 

jogtudomány fejlődését. Ebben az összefüggésben az alkotmányjogászok a 

politikatudományok h a t á s á r a  inkább a jogállamiság megszilárdításával 

foglalkoztak. 

A jogi pozitivizmus és a normativizmus hanyatlásával az alkotmányos 

tanítás a pozitív jogot a természetjoghoz vagy az alkotmányon felüli 

jogelvekhez kívánta kötni. Almiro do Couto e Silva (2015, 258. o.) számára 

az értékek ebben a pillanatban nem magában a jogrendszerben, hanem 

azon kívül vagy azon felül lennének megtalálhatók. Ez az álláspont azonban 

nem talált olyan elméleti alapokra, amelyek fenntartották volna. Így aztán 

a jogrendszeren belüli értékek megértésére maradt. Vagyis az 

Alkotmányban kifejezetten vagy hallgatólagosan szereplő elvekben 

lennének. Ennek a gondolatnak a fényében a már akkor is meghatározott 

alkotmányos elvek újjáéledtek és sokrétűen kibővültek. A szerző szerint 

ezek az elvek az általa modernnek nevezett közjogban különös erőre 

kaptak, különösen "a rendszer koherenciájának és következetességének 

kialakításában". Ezért "a többi szabály mindig szükségszerűen hozzájuk 

vezet és ők azok mely útmutató értelmezésük". A
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A jog alkotmányozását gyakorlatilag az alkotmány centralizmusa jelenti a 

jogrendszerekben. 

Riccardo Guastini (2005, 49. o.) szerint a jog egészének 

alkotmányossá válása egy sor feltétel teljesülésétől függ. Ilyen lenne 

például egy merev alkotmány, az alkotmány joghatósági garanciájával 

(vagyis az alkotmányosság ellenőrzésének rendszerével), kötelező erővel 

(elvégre a Charta jogi normának, nem pedig programadó nyilatkozatnak 

minősül). Ezen túlmenően meg kell lennie az "alkotmány 

túlértelmezésének", az alkotmányos elvekkel az összes felmerülő 

ellentmondás megoldására, valamint az alkotmányos szabályok közvetlen 

alkalmazására. Végül a szerző a rendes jogszabályok értelmezésének az 

Alkotmányból származó feltételével és annak a politikai kapcsolatokra 

gyakorolt hatásával példázza a helyzetet. Guastini (2005, 49. o.) azt is 

állítja, hogy az alkotmányos jogrendszert egy rendkívül "invazív és 

beavatkozó" alkotmány jellemzi, amely alkalmas arra, hogy a politikai 

szereplők tevékenységén és a társadalmi viszonyokon kívül a jogalkotást, a 

jogtudományt és a doktrínát is meghatározza. 

Így az alkotmány merevségének és joghatósági garanciájának első 

feltételei alapvető fontosságúak az alkotmányos jogrendszer 

jellemzéséhez, míg a többi csak az alkotmányozás - akár nagyobb, akár 

kisebb - fokával függ össze. Pontosan itt van a szükséges vita az 

alkotmányos merevségről, és következésképpen az alkotmány által 

megkövetelt garanciákról. Ebben az értelemben Guastini (2005, 49. o.) 

rámutat arra, hogy az alkotmányos merevség - mivel feltételezi az írott 

alkotmány meglétét - biztosítja, hogy a módosításra csak a rendes 

törvények módosításához szükségesnél bonyolultabb folyamat révén 

kerülhet sor. Ilyen gondolattal szembesül Paulo Bonavides (2011, 83. o.) 

tanítása, akinek "a
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az alkotmányos rugalmasság mind a szokványos alkotmányokban, mind 

az írott alkotmányokban lehetséges". Hiba lenne azt mondani, hogy 

"minden szokás szerinti alkotmány rugalmas, é s  minden írott alkotmány 

merev". 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a törvény 

alkotmányos átalakításának folyamata fokozatosan halad előre. A  brazil 

doktrínában L u í s R o b e r t o B a r r o s o  (2005, 2-20. o.) rámutat, hogy 

ez a folyamat legalább hét tényező eredménye. Az első az Alkotmány 

normatív erejének elismeréséhez kapcsolódik. A második, az alapvető 

jogok és garanciák jogi központi szerepével, amelyek olyan erkölcsi 

értékeket képviselnek, amelyeket az államnak tiszteletben kell tartania, 

védenie és támogatnia kell, mivel az alkotmányok közvetlen 

alkalmazhatóságával foglalkoznak. A harmadik tényező az elveknek mint 

egyfajta jogi normának az elismerése, amelyet nemcsak az integratív 

hatékonyság, hanem az értelmező és derogatív hatás is erősít. A negyedik 

tényező az alkotmányos joghatóság kiterjesztése. Az ötödik a jog és az 

etika újbóli közelítése, míg a hatodik az alkotmány és a demokrácia 

közelítése. Végül, hetedik elemként Barroso kiemeli az 

alkotmányértelmezés új dogmatikájának kialakítását. A jog 

"alkotmányozásának" kifejezésből kiragadott fogalmak sokrétűek. 

Kezdetben Guastini (2001, 4. o.) szerint egy adott jogrendszer első írott 

alkotmányának bevezetésére utalhat. Ez a fogalom azonban a legtöbb 

jelenlegi jogrend számára kevéssé érdekes.  E z  tehát úgy 

a z o n o s í t h a t ó , mint az a tény, hogy egy hivatalos alkotmány számos 

olyan témát foglal bele a szövegébe, amelyek az alkotmányon kívüli 

jogágakat érintik, ami Barroso (2005, 12. o.) szerint "a végletekig" megy, 

az 1988-as brazil szövetségi alkotmányban, és eléri magát a közigazgatási 

jogot. Riccardo Guastini (2011, 4. o.) mindazonáltal azt javasolja, hogy a 

jelentés
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helyesebb az alkotmányosságot úgy értelmezni, mint "egy rend 

átalakításának folyamatát, amelynek végén a kérdéses rendet teljesen 

"átitatják" az alkotmányos szabályok". Luís Roberto Barroso (2005, 12-13. 

o.) szerint az alkotmányosság eszméje ezért az "alkotmányos szabályok 

kiterjesztő hatásával függ össze, amelyek anyagi és axiológiai tartalma 

normatív erővel hat az egész jogrendszerre". Minden alkotmányon kívüli 

szabály érvényességét és értelmét tehát az Alkotmány elveiben és 

szabályaiban foglalt értékek, közcélok és magatartásformák határozzák 

meg. 

Brazíliában a doktrína egy része az 1988-as alkotmány megjelenésével 

bekövetkezett újrademokratizálódásra mutat rá, mint a jog 

alkotmányozásának tényleges kezdetére. Ezt megelőzően - mondja 

Gustavo Binenbojm (2014, 66. o.) - nem volt értelme alkotmányozásról 

beszélni, mert "többé-kevésbé burkoltan az a felfogás uralkodott 

közöttünk, hogy az alkotmányok "nem a valóságnak szólnak"; hogy azok 

nem mások, mint nagyképű retorika", és az empirikus valóságot 

alapvetően az "alkotmányos rendek előfordulásának" peremén hagyták. A 

jog anyagi alkotmányozását, amelybe a közigazgatási jog is beletartozik, 

olyan eszközökkel hangsúlyozzák, amelyek a három államhatalmat érintik, 

negatív és pozitív kötelezettségeket rónak rájuk, hogy mindig az Alkotmány 

által meghatározott korlátokhoz és célokhoz legyenek kötve. Ebben az 

értelemben Barroso (2005, 22. o.) szerint az alkotmányozás az 

alkotmányos joghatóság eredménye, amelyet a brazil jogrendszerben 

diffúz módon a bírák és a bíróságok gyakorolnak, koncentráltan pedig - 

amikor a paradigma az alkotmány - annak őre, azaz a Legfelsőbb Bíróság. 

Így a szövetségi alkotmány formális vagy axiológiai elsőbbségének 

konkrétsága legalább négy értelmezési technikán és lehetőségen megy 

keresztül: (a) a lehetőség, hogy nem
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(b) a szövetségi alkotmány megjelenése után kihirdetett alkotmányellenes 

szabály alkotmányellenességének kimondása, ha az összeegyeztethetetlen; 

c) az alkotmányellenesség kimondása mulasztásból, a jogalkotó hatóságok 

cselekvésre való kötelezésével; és d) az alkotmánynak megfelelő 

értelmezés. Mindazonáltal bármelyik hipotézisben az Alkotmány mindig a 

paraméter. 

A közigazgatási jog alkotmányozása, mint a jog alkotmányozásának 

egyik ága, Odete Medauar (2017, 193. o.) szerint a külföldi közigazgatási 

doktrína által megfogalmazott klasszikus kifejezésekhez való evolúcióban 

formálódik. A têtes de chapitre-ről beszél például Pellegrino Rossi, akinek 

az alkotmányjogban a közigazgatási jog "fejezetcímei" találhatók3. 

Továbbá Georges Vedel (1954), akinek doktrínája a közigazgatási jog 

alkotmányos alapjainak megerősítésére utal, amit Bernard Stirn (2006) 

"alkotmányos forrásoknak" nevez. Fontos, hogy a közigazgatási jog 

alkotmányozásának folyamatát úgy értelmezzük, mint a Gustavo 

Binenbojm (2008, 60. o.) által "a tudományág régi dogmatikájának" 

nevezett intézmények és fogalmak újraolvasását és újradefiniálását, tehát 

egy alkotmányos elvi rendszer égisze alatt értelmezve azt, hogy új 

paradigmák szülessenek, amelyeket nemcsak az jellemez, hogy 

önmagukban egy megerősített elméleti keretet mutatnak be, hanem az is, 

és különösen az, hogy elkötelezettek , mint rendszer demokratikus 

rendszer, a a vezetési hatékonyság a fejlődés, valamint az 

alapvető jogok elsőbbsége és előmozdítása. 

 
 
3 Koncepció, amelyre az argentin Manuel Maria Diez azt a gondolatot fejti ki, hogy az alkotmányjog a közigazgatási 

jog gerince. Vö. DIEZ, Manuel Maria. Derecho Administrativo. I. kötet. Buenos Aires: Plus Ultra, 1974, 323. o.
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Meg van erősítve, ezért, a alkotmányos alapok a

 Közigazgatási jog oly módon, hogy az mindenekelőtt az 

alkotmányban meghatározott és előírt alapvető jogoknak legyen 

alárendelve. Ezért Harmut Maurer (2001, 23. o.) az alkotmányt úgy 

értelmezi, mint amely a jogrendszer egészének alapját és kritériumait 

képezi, és amely a közigazgatást, következésképpen a közigazgatási jogot is 

tájékoztatja. Ugyanakkor Baptista (2003, 36-37. o.) arra a következtetésre 

jut, hogy az adminisztratív Közigazgatási jog ugyanezek 

befolyásolják Különösen Franciaországban, figyelembe véve az ország 

politikai körülményeit, a közigazgatási jog az ország jogrendszerének 

fejlődésében jelentős szerepet játszott. Különösen Franciaországban, 

amelyet a közigazgatási jog bölcsőjének tartanak, a hatalmi ágak 

szétválasztása és az Államtanácsban kialakított közigazgatási joggyakorlat 

"alapvető tényezőt jelentett a tudományos fejlődés szempontjából. Ez a 

keret, a "közigazgatási jognak a közjog körén belüli körülményes 

tudományos fölénye", valamint a politikai változásokkal szembeni 

semlegesség igénye arra késztette a tudósokat, hogy támogassák a kérdés 

teljes autonómiáját, nemcsak a magánjoggal, hanem a közjog más ágaival, 

köztük az alkotmányjoggal szemben is. 

Otto Mayer (1949) értelmezésében, az ő jól ismert mondása szerint 

"az alkotmányjog elmúlik, a közigazgatási jog marad", Hartmut Maurer 

(1949) számára szükséges megérteni annak a történelmi pillanatnak a 

kontextusát, amelyben kihirdették. Mayer ebben az értelemben utal a 19. 

század végének eseményeire, azaz a liberális jogállamiságra, amely így 

nemcsak a monarchia parlamentáris demokrácia általi leváltását jelenti, 

hanem a közigazgatási jog alkotmányos kondicionálásának valódi példáját 

is. Mindazonáltal Odete Medauar (2017, 198-199. o.) számára a 

közigazgatási jog és a jog politikai és jogi aspektusaiban keresett igazolás a 

közigazgatási jog és a jog
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Az alkotmányjog, amely egyszerre hagyja figyelmen kívül az utóbbi jogi és 

az előbbi politikai vonatkozásait, nem kínál megfelelő elemeket Otto Mayer 

kifejezésének igazolására. A különböző doktrínák még arra is rámutatnak, 

hogy a közigazgatási jog nem közömbös az alkotmányjog változásai iránt, 

hanem integrálja és kifejezi az alkotmányban meghatározott értékeket. 

Ebben a tekintetben Gomes Canotilho (2001, 705. o.) ellenkezik, amikor azt 

állítja, hogy "az alkotmányjog változik: a közigazgatási jog is változik". Így 

nehéz a közigazgatási tevékenységgel foglalkozó törvényt állítólag 

politikamentessé tenni. Bárhogyan is értelmezzük a "politika" kifejezést, a 

közigazgatási tevékenység mindegyiket keretbe foglalja. 

Végül Medauar (2017, 197-198. o.) a közigazgatás és az azt irányító jog 

semlegességét a "közigazgatási jog történetének nagyobb 

folyamatosságával" magyarázza, mint az alkotmányjog fejlődésével 

összehasonlítva, valamint a közigazgatás "bármely politikai rendszerhez 

való alkalmazkodóképességével". Ez az elképzelés a közigazgatásnak mint 

a törvények és politikai lehetőségek puszta végrehajtójának klasszikus 

felfogásához kapcsolódik - ez a felfogás a szerző szerint már nem 

érvényesül, vagy legalábbis vitatott. Ezért - mutat rá - "a politika vagy az 

értékek iránti javasolt közömbösség nincs összhangban a közigazgatásnak 

mint az állami cselekvés egyik típusának nagyon is lényeges 

konfigurációjával", különösen a z é r t ,  m e r t  e z  a  c s e l e k v é s  "az 

állam és a közösség életét meghatározó é r t é k e k  

m e g v a l ó s í t á s á h o z  kapcsolódik". Ezért a demokratikus jogállami 

modellben az Alkotmány jogállami státuszt kap, így értékei és elvei az egész 

jogrendszerre kisugároznak, és minden hatalmat köteleznek. Virgílio 

Afonso da Silva (2005, 38. o.) szerint a jog alkotmányosítása pontosan 

abban az értelemben történik, hogy "az alkotmányos szabályok (vagy 

értékek) hatásait kisugározzák a többi jogágra". Így az alkotmányok
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A modern kor átalakította a jogrendet, és az államot az egyéni 

szabadságjogok és a tulajdon puszta garantálójából a társadalmi rend 

valódi őrévé, a közszolgáltatások és a közigazgatási jog kiterjesztőjévé tette. 

Caio Tacito (1986, 41-43. o.) szerint az alkotmányjog összeolvad a 

közigazgatási joggal, és mindkettő "kiegészíti egymást a jogállamiság 

hatékony biztosításában". Ezért az állam szerepe, amelyet korábban 

negatív kötelességekként (nem tenni és nem zavarni) foglaltak össze az 

egyéni jogok szabad gyakorlásának biztosítása érdekében, pozitív 

kötelességeket (tennivalókat) kezd képviselni, amelyek megfelelnek az 

állampolgárok követeléseinek. Georges Vedel (1974, 779. o.) doktrínája 

szerint tehát a közigazgatási jognak mint megváltoztathatatlan jognak 

nincs ellentéte az állítólagosan változékony alkotmányjoggal szemben, 

mert "az ellentét a folyamatosan, brutális vágások nélkül fejlődő jog és a 

hirtelen és látványos változásokkal ható jog között áll fenn". Vedel számára 

igenis van kontraszt a kettő között, de nem a mutáció vagy a 

mozdulatlanság, hanem a diszkontinuitás és a kontinuitás eszméjében, 

amelyet a szerző a közigazgatási jog "angol módra" történő fejlődésével 

példáz, "miközben az azt keretező és feltételező alkotmányjog olyan 

viharos stílusban fejlődött". 

Erre a gondolatra azonban Medauar (2017, 200. o.) rámutat, mint ami 

ellentmond a változás szempontjának a Vedel saját értelmezésében a 

közigazgatási jog bizonyos mobilitásáról, még ha nem is ért egyet az 

átalakulásokkal a Törvény Alkotmányjog.

 Az eltérés Bachelet (1977, 3-6. o.) tanulságaiból is kitűnik, 

aki megállapítja, hogy "az ilyen intézmények állandóságának és 

stabilitásának elemei mellett, amikor alkotmányos és társadalmi-politikai 

változások történnek, az ezekhez kapcsolódó változékonyság elemei is 

megjelennek". Az olasz publicistának,
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Az új intézmények lassú, de folyamatos leülepedési folyamatai, amelyek 

annak ellenére, hogy kezdetben részleges újításként jelentek meg, amelyek 

"nem befolyásolták az eredeti rendszer logikáját, végül elszaporodtak,

 módosítva a deptho keretrendszer a 

közigazgatás". Ez a megújult felfogás, állapítja meg, egybeesik a "gyorsabb 

társadalmi és politikai-alkotmányos változások időszakával", nevezetesen 

a második világháború utáni időszakkal. Korábban "a közigazgatás 

folytonossága még az alkotmányos és rendszerváltozások esetén is 

fennállt". 

Figyelembe véve tehát az alkotmányjog és a közigazgatási jog közötti 

kölcsönhatásokat, meg kell határozni, hogy milyen módon zajlik ez a 

találkozás, különösen a globalizáció által okozott új megfogalmazások, a 

szociális alkotmányosság szempontjából. A tanítás, ahogyan azt el lehet 

képzelni, nem egyhangú a témában. Az első megfogalmazást nem 

támasztja alá az az értelemben, hogy a diszciplínák közötti v i s z o n y t  a 

járulékosság jellemzi, valamint az eljárásjog tartja magát az anyagi joghoz, 

mert a keresetjog autonómiájának tézise teljesen ártalmatlanná teszi az 

eljárásjog anyagi jognak való alárendeltségének gondolatát. Másrészt már 

bizonyított, hogy a közigazgatási jog saját szisztematikájában fejlődött ki, 

és Medauar (2017, 197-205. o.) szerint elfogadhatatlan minden olyan 

kísérlet, amely azt az alkotmányjog puszta eljárási feltételének minősítené. 

Santi Romano (1951, 34. o.) doktrínája egy másik megfogalmazással 

indokolja az alkotmányjog és a közigazgatási jog közötti kapcsolatot. A 

szerző számára az előbbi nem az úgynevezett közjog egyszerű ága, hanem 

maga a törzs, amelyből a többi tudomány kiindul. Ezért, még ha a kettő 

közötti tudományos szétválasztás meg is történt, elfogadták, hogy a 

közigazgatási jognak az általános elveit magában az alkotmányjogban kell 

keresnie. Másrészt,
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Maurice Duverger (1957, 14. o.) már a 20. század második felében 

tudományosan érvénytelennek tartott minden olyan kísérletet, amely a 

közigazgatási jog és az alkotmányjog megkülönböztetésére irányult, és úgy 

értelmezte, hogy a közjog körébe tartozó doktrínák által kidolgozott 

felosztás csupán formális, pusztán pedagógiai célokat szolgál, ahogy 

kortársa, Georges Vedel (1992, 25. o.) is tette - aki, mint már láttuk, 

rámutatott a közigazgatási jog alkotmányos alapjaira. Vedel számára a 

francia alkotmányjog hagyománya, amely a törvény és a parlament 

felsőbbrendűségén alapul, a közigazgatási jog gondolatát elválaszthatatlan 

elemmé teszi. a  címről Alkotmány, mivel "A 

közigazgatás és a közigazgatási jog sem pedagógiai, sem elméleti 

szempontból nem tudja magát önállóan meghatározni". A szerző szerint 

"az Alkotmányból kiindulva lehet meghatározni az Alkotmányt". 

A német doktrínában Jürgen Habermas (1997, 308-309. o.) a 

közigazgatási és az alkotmányjog közötti kapcsolatok terén az 

alkotmánybíráskodás által az általános jogrend elveiként kidolgozott 

alapjogok, például az arányosság elvének hatását védi. Az ilyen tartalmak, 

amelyeket Habermas esszenciálisnak vagy "az alapjogok immanens 

korlátainak" nevez, a jogalkalmazó állam cselekvési paramétereiként való 

működésüket jelölik egy olyan térben, amelyet a formális jog nem ér el. Az 

alkotmányos joghatóság általi megvalósítás révén, folytatja, az ilyen elvek 

a hatalommegosztás klasszikus értelemben vett elégtelenségének 

leküzdéséhez vezetnek, a közigazgatási cselekvés ellenőrizhető és 

értékelhető irányelveiként szolgálnak. Ez megint csak az alapjogoknak az 

összes jogterületre kiterjedő sugárzó hatása, így az alkotmányjog a 

közigazgatási jog nem pusztán formális, hanem anyagi korlátozó szerepét 

kezdi betölteni. Van tehát egy kapcsolat
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az alkotmányjog és a közigazgatási jog közötti kölcsönös szükségesség. 

Caio Tacito leckéje (2003, 58. o.) szerint a két ág a "releváns értékekben 

fenyegetett vagy sérült közösség védelmében" kapcsolódik össze. Ezért az 

alkotmányjog és a közigazgatási jog, mivel összefonódnak, kölcsönös 

teljességre törekvő kapcsolatot alakítanak ki a jogállamiság hatékony 

biztosítása érdekében. Így "ahogyan a közigazgatási jog az alkotmányok 

magaslatán találja meg alapjait, úgy az alkotmányok is működésképtelenné 

válnak, mint puszta elvi betűk, a közigazgatási jog segítsége nélkül. 

Jorge Miranda (1991, 34. o.) egyébként arra a következtetésre jut, 

hogy a közigazgatási és az alkotmányjog előretörései és visszalépései végül 

mindig "a gyakorlat, az ítélkezési gyakorlat és a jogászok dogmatikai 

konstrukciója révén" úgy érvényesülnek, hogy "a jogrendszer dinamikus 

egysége így vagy úgy, de végül is érvényesül". Továbbá a közigazgatási jog 

(különösen a portugál) fejlődési vonalaiból nem lehet abszolút értelemben 

sem "az alkotmányos szabályok szükségszerű elsőbbségére, sem a nagy 

jogi-igazgatási átalakulások autonóm előállítására" következtetni. Miranda 

(1991, 34. o.) szerint egymás után számtalan olyan alkotmányos szabály 

van, amelyet nem hajtanak végre mind a közigazgatási tevékenység 

szervezetében, mind a fegyelemben, ugyanakkor a közigazgatási jog 

területén is vannak újítások, mutációk és vívmányok, közvetlen 

alkotmányos alap nélkül, ami a portugál jogász számára azt bizonyítja, 

hogy a közigazgatási jog nem pusztán konkrét alkotmányos jog, és nem 

valami, ami megmarad, "miközben az alkotmányok folyamatosan 

változnak" (MIRANDA, 1991, 35. o.). 

Másrészt Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, 88. o.) úgy értelmezi, 

hogy az alkotmányosság a közigazgatási joggal együtt születik, mivel
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ez soha nem távolodott el az alkotmányjogtól, sem az európai-kontinentális 

rendszerben, sem a common law rendszerben. Konkrétan Brazíliában azt 

lehet mondani, hogy a közigazgatási jog alkotmányos jellege mindig is 

létezett, különösen az 1934-es szövetségi alkotmányt követően. Az 

Alkotmány rendelkezik például a közalkalmazottakra vonatkozó 

szabályokról, valamint az állam polgári jogi felelősségéről, a kisajátításról, 

az alkotmányos jogorvoslatokról, mint például a mandamusz és a népi 

kereset, továbbá az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó tevékenységekről, 

a közszolgáltatások nyújtásáról szóló törvényről stb. is. közszolgáltatások 

 stb. DiPietrorecognizes, azonban, hogy a 

közigazgatási jog alkotmányossá tétele az 1988-as alkotmányban, és 

különösen az alkotmánymódosítások által bevezetett változások után 

jelentősen hangsúlyosult. 

Az alkotmányszövegből kiemelkedik a közigazgatásról szóló külön 

fejezet bevezetése, amely az Unió, az államok, a szövetségi körzetek és az 

önkormányzatok bármelyikének közvetlen és közvetett közigazgatása által 

betartandó elveket tartalmazza, a közalkalmazottakra vonatkozó szabályok 

kibővítésével, amelyek fizetéseikről, jövedelmükről és nyugdíjukról 

rendelkeznek. Hasonlóképpen, a közalkalmazottak megfelelő 

társadalombiztosítási rendszerére vonatkozó szabályok bevezetése, 

valamint a közigazgatási úton megrendelendő munkák, szolgáltatások, 

beszerzések és értékesítések közbeszerzési eljárásának meghatározása 

szintén példák erre az alkotmányos jelenségre. Ezután - folytatja Di Pietro 

(2012, 85-86. o.) - következik a tulajdon társadalmi funkciójának 

kiterjesztése a városi területre, a kisajátítás eseteinek kiterjesztése 

(beleértve a kártalanítás nélküli kisajátítást is), valamint a polgári jogi 

felelősség kiterjesztése a közszolgáltatást nyújtó magánszervezetekre. 

Végül a szabályozó szervekre, az irányítási szerződésre és a 

közszolgáltatások társult irányítására vonatkozó szabályokra vonatkozó 

rendelkezés, valamint a vagyon meghatározásán túlmenően a
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Unió és az államok, a kulturális örökség védelmére vonatkozó normák, és 

végül a közigazgatás bírósági ellenőrzésének kiterjesztése, főként kollektív 

keresetek, nyilvános polgári peres eljárások és kollektív megbízólevelek 

révén. 

A közigazgatási tevékenység bővülése, különösen a gazdasági és 

szociális vonatkozásokban, a korabeli alkotmányok révén a jogrendszerek 

hatáskörébe emelte a közigazgatási joggal kapcsolatos témák kiemelkedő 

szerepét. Ebből következően mind a jogalkotó, mind a közigazgatási szerv 

elválaszthatatlanul kötve van az Alkotmányban meghatározott 

szabályokhoz és elvekhez. Ezért a közigazgatási jog alkotmányosítása (az 

ún. elvi alapúvá tételével párhuzamosan) nem csupán lehetővé teszi az 

igazságszolgáltatás nagyobb mértékű beavatkozását a közigazgatási 

teljesítmény ellenőrzésébe (beleértve, és talán elsősorban a közigazgatási 

mérlegelést érintő kérdésekben), hanem kedvező hermeneutikai 

mozgásteret is biztosít a közigazgatás számára a jog értelmezéséhez és 

alkalmazásához, az alkotmányos axiológiából kiindulva, amely alapvetően 

a közigazgatást szabályozó elvekben, a Szövetségi Köztársaság alapvető 

célkitűzéseiben, a demokratikus elvben, az alapvető jogokban és 

garanciákban jelenik meg, elmerülve a közigazgatás és az alkotmány 

közötti viszonyban. 

Az alkotmányjog és a közigazgatási jog közötti kapcsolat mélyen 

megváltozik, amennyiben maguk a dogmatikák is átalakulnak, különösen 

a globalizáció miatt, amelynek hatásai a jog értelmezésének és 

alkalmazásának különböző módjait eredményezik. Teixeira (2014, 402. o.) 

szerint azonban az alkotmány fogalmának meghatározásának nehézsége 

"az első akadálya a kozmopolita alkotmánynak". A szerző szerint a 

transznacionális alkotmányosság létezéséhez szükséges lenne, hogy
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a meglévő alkotmányos rendekhez igazítja, "hatáskörét különösen 

transznacionális kérdésekre összpontosítva, ahogy például Günter 

Teubner és Andreas Fischer-Lascano a normatív konfliktusok megoldását 

célzó transznacionális alkotmányjogról beszél". 

A közigazgatási jog, mint látható, a liberális állam kialakulásával 

nyert tudományos önállóságot, amely az addig érvényben lévő 

abszolutista rendszerrel szakítva különös jelentőséget tulajdonított a 

jogszerűség elvének. Valójában akkoriban úgy tudták, hogy csak a törvény, 

mint a parlamenti akarat gyümölcse bírhat hatalommal. Így a klasszikus 

közjogi tanok a közigazgatás fogalmát a törvények számára határozták 

meg, így a közigazgatási jog olyan tudományággá vált, amely megtartotta 

a közigazgatási funkció strukturálásának szükségességét, számon tartva a 

hatóságok és az állampolgárok közötti kapcsolatot, valamint a belső 

viszonyokat, azaz a hatóságok szerveinek és közszereplőinek viszonyát. 

Binenbojm (2014, 142-149. o.) s z á m á r a  e b b ő l  a modellből 

következik, hogy a jogalkotó hatalom, azaz a törvény előállítása a 

közigazgatási jog fő forrásaként jellemezhető, pontosan abban az 

értelemben, hogy az igazgatás a törvény hivatalból történő alkalmazását 

jelentené. A diszciplína és a nemzetállam közötti viszonyban tervezik meg 

az államiság újjászervezését, mivel a külső igények, például a  politikai, 

társadalmi és gazdasági kontextus is hatással van a közjogra. 

A globalizáció jelensége valójában közvetlenül hatott az 

alkotmányosságra, amely a hagyományos, addig a jelenségek 

megfigyelésének analitikus jellegére korlátozódó modellen túl kezdte 

megérteni az alkotmányosságot. Különösen Teubner társadalmi 

alkotmányossága (2020) jelenik meg, amely a hagyományos nemzeti 

államnak mint az alkotmányos normák előállításának központi elemének 

más alkotmányos szubjektumokra való áthelyezését érti. Azzal, hogy a 

társadalmi alkotmányosságot a kommunikáció alkotmányosságaként 

értelmezi, Teubner a jogtudományt mint
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a szimbolikus kommunikáció eszközei. Így, annak nyomán, amit már 

Luhmann is tanított, abban az értelemben, hogy a társadalom 

kommunikációból áll, a legkülönbözőbb társadalmi rendszerek kezdik 

csökkenteni a társadalmi rend összetettségét, miközben újrafogalmazzák a 

jog, a politika, az állam, a kormányzat és a közigazgatás viszonyának 

bonyolultságát. Ezért fontos elemezni, hogy a transznacionális és szociális 

alkotmányosság hogyan befolyásolja a közigazgatási funkciót. 

 
3 A transznacionális alkotmányosság a régi dogmákhoz ragaszkodó közigazgatással 
szemben: globális közigazgatási jog? 
 

Teubner Alkotmányos töredékek című művében felteszi a kérdést, 

hogy mi lenne az alkotmányosság fő kérdése, hiszen elismeri annak 

pluralista fogalmát. Ennek érdekében a szerző az alkotmányosság elemzési 

körének kiszélesítését javasolja, felszínre hozva a lehetséges új 

alkotmányos szubjektumokat, azokat a normákat és módszertani 

eljárásokat, amelyek alátámasztják az alkotmányos szubjektum 

állapotának ellenőrzését. Teubner ebben az összefüggésben úgy értelmezi, 

hogy az állam szisztematikusan elveszíti központi helyét a jogrendszerben, 

mivel számos jogi norma, vagy állítólagos jogi norma már nem az államtól 

ered. Így, folytatja, a politika a proto-globalitás állapotába jutott, "vagyis 

nem sokkal több, mint a nemzeti egységek közötti rendszerközi 

kapcsolatok viszonylag gyenge transznacionális elemekkel", ugyanakkor 

más társadalmi alrendszerek kialakították azt, amit ő "autentikus 

világtársadalomnak vagy inkább a különböző világrendszerek töredezett 

mennyiségének" nevez (TEUBNER, 2003, 13. o.). 

Ezért a globalizációval a terület mint a döntéshozatal határa elveszíti 

jelentőségét, és ebből erednek az alkotmányosság transznacionális és 

transzkonstitucionális dimenziójáról szóló viták. Carvalho Costa és Severo 

Rocha (2018, 28. o.) tanulsága szerint "a
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világtársadalom, mint a kommunikáció világának elérhetősége, amely 

magában foglalja a világban létező összes kommunikációs lehetőséget". Így 

"a földrajzi felosztás nem releváns a megerősítés első pillanatában". A 

szerzők számára, történelmi szempontból, az idő egy részében a 

társadalom funkcionálisan elkülönült a különböző rendszerek

 társadalmi rendszerek ami, a  címről Egyénre szabott 

módon, sajátos kommunikációs típus jellemezte őket. 

A jogi kommunikáció viszont az volt, hogy elkezdett számítani a 

törvény, a bináris kódon keresztül jobbra/nem jobbra. Ami a politikát 

illeti, arra a következtetésre jutottak, hogy "a kormány/ellenzék bináris 

kód jellemzi a hatalom alkalmazását, hogy döntései révén kollektíven 

kösse a társadalmat" (COSTA; ROCHA, 2018, 28. o.). Ezért az alkotmány 

szociológiai jelentése a két rendszer - a politika és a jog - közötti 

kapcsolatból ered, amelyet azért kényszerítenek ki, mert a politikai 

döntéseket jogi szempontból kell igazolni. Costa e Rocha szerint "meg kell 

tehát jegyezni, hogy az alkotmányszociológiában az egyetlen, írott 

dokumentum jelenléte kevéssé fontos, mivel a klasszikus

 alkotmányosság", mivel ez a forma nem befolyásolja a 

politikai és a jogi közötti kapcsolatot. 

A hatás ezek közül változások látta a a 

kortárs társadalom, valamint a globális társadalmi rendszer megvalósítása 

a társadalmi alkotmányosságban találja meg fő elméleti hivatkozási 

pontját. Ezek közé tartozik, mint már kiemeltük, Teubner, aki számára az 

Alkotmány egy olyan strukturális kapcsolat, amely a jog és a társadalom 

minden részrendszere között létezik. Germano Schwartz (2020, 46. o.) 

számára ez a forgatókönyv két következtetést von maga után: az elsőt 

abban az értelemben, hogy "a kortárs társadalom új alkotmányos 

konfliktusokkal néz szembe"; a másodikat abban az értelemben, hogy "a 

társadalom alkotmányosodása töredezett szinteken zajlik". Az 

alkotmányos konfliktusok típusai a társadalomban



444 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
Ma, mondja Schwartz, ők mások, akiket éppen ezeken a töredezett 

szinteken figyelnek meg. Ez azonban csak két különbségből strukturálódik 

Luhmann és tanítványa, Teubner között: az előbbi számára az alkotmány 

nem a jog és a többi rendszer közötti strukturális összekapcsolódás, mint 

láttuk, hanem csak a jog és a politika között. Akkor, mert Teubner úgy véli, 

hogy "a társadalmi osztályok, a jogi társaságok és a társadalmi mozgalmak 

(...) társ-résztvevői egy olyan reflexivitásnak, amely a jogot önmaga 

határolja el attól a társadalmi kontextustól, amelybe az, a jog, 

beilleszkedik". 

Ebben az értelemben közvetlen következményekkel jár, akár a 

társadalmi szférák polikontextuális jogalkalmazásához vezet, akár a jog 

funkcionális differenciálódásának sokféle és aszimmetrikus szintje. 

Schwartz számára ez utóbbiban az az újdonság, hogy ez nem mérhető a 

nemzetállamokhoz, mert "a veszélytársadalom racionalizálásának 

dilemmája (...) a veszélyhez kötődő társadalom helyettesítésére kényszeríti 

az alkotmány mint a jogbiztonság helyének elhagyását, hogy azt a 

környezetétől való különbözőség egységeként szemlélje". Sőt, folytatja, a 

globalizációt nem lehet másként szemlélni, mint a különböző és 

összehangolatlan szintek jelenségeként. Más szóval, "a civil társadalom 

képes az alkotmányos értékek érvényesítésére a nem állami terekben". 

Végül, az eddig látottak következményeként "az alkotmányok nem mindig 

érik el önleírásuk globalizálását". 

Teubner elmélete tehát különböző kontextusokra összpontosít, ami 

különösen fontos, amikor a transznacionális közigazgatásról vagy 

legalábbis arról próbálunk gondolkodni, hogy az alkotmányosság ezen új 

perspektívái milyen hatással vannak a közigazgatási jogra. Ha a szerző úgy 

véli, hogy a világtársadalom "új alkotmányos kérdéssel" áll szemben, mert 

a hagyományos nemzeti paradigma már nem felelős az alkotmányos 

jelenségért, akkor szükséges, hogy
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Meg kell érteni, hogy a globalizáció legkülönfélébb folyamatai elősegítették 

a politika privatizációját és transznacionalizálódását. A szerző megállapítja, 

hogy "a nemzetközi szervezetek, a transznacionális rendszerek és 

hálózataik nem csupán jogi szabályozás alatt állnak, hanem az 

alkotmányozás folyamatán is keresztülmennek". 

Bár a politikai és a társadalmi szabályozás inkonstans viszonyát 

elismerik, hiszen jelenleg mindkettő szabályozására lesz alkotmány, 

Teubner (2020) rámutat, hogy a globalizáció volt az, amely ennek az 

oszcillációnak a pólusait átadta a nemzetközi rendnek, mivel mind a külső, 

mind a belső hatások ellenőrizhetetlenek. A transznacionális 

alkotmányosság tehát összeegyeztethetetlen a hatalom hagyományos 

centralizált funkcionális struktúrájával, mivel a hatalom különféle forrásai 

a legkülönfélébb szférákban helyezkednek el - szférákban, ez a szféra 

normatív szempontból transzverzális és sokszínű (TEIXEIRA, 2014, 410. 

o.). Ez az alkotmányosság, amely "általánosságban úgy fogható fel, mint az 

emberi lét mint önmagában vett jó mindenütt jelenlevő voltának globális 

megerősítési folyamata, függetlenül a jogok engedményeitől vagy az állami 

jelentés/jelentőség tulajdonításától", olyan jogok elismerését követeli meg, 

amelyek már nem csak egy adott államhoz kötődnek, hanem 

újrafogalmazza magának az államnak a céljait, átformálva a kormányzat és 

a közigazgatás funkciójáról alkotott elképzeléseket is. 

Előfordul, hogy a közigazgatási tevékenység funkcionális viszony4 , és 

a jogszerűség elve elválaszthatatlan eleme. Laubadére (1963, 193. o.)5 

szerint "a közigazgatási funkció gyakorlását a 

 
 
 
4 A közigazgatási funkcióról lásd: TABORDA, Maren Guimarães. Função administrativa e função de governo: o 'giro 
do carteiro' e a condução política do Estado". In: ÀVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do estado de direito: 

estudos em homenagem ao professor Almiro do Couto e Silva. 1. kiadás. São Paulo: Malheiros, 2005. 1. v., 262-292. 

o. 

5 Eredeti szöveg: "L'exercice de la fonction administrative est domine par le principe fondamental de la légalité [...] 

Ce principe signifie que les autorités administratives sont obligé, dans les décisions qu'elles prennent, de se 

conformer à
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alapvető jogszerűségi elv", elv, "amely azt jelenti, hogy a közigazgatási 

hatóságok az általuk hozott döntések körében kötelesek megfelelni a 

törvénynek, pontosabban a jogszerűségnek", azaz "a jog szabályainak", 

amelyek túlnyomórészt a formális törvényekben találhatók. Ezért a 

közigazgatás az, akinek működőképessé kell tennie a jogi szabályt, addig 

statikusan, pusztán a normatív tervben való létezéssel. A statikusból 

dinamikussá, azaz a cselekvésből a formális jogban előírt jogalkotássá való 

átalakulás megköveteli, hogy ez a cselekvés összhangban legyen a 

jogalkotási tevékenységgel. Cármen Lúcia Antunes Rocha (1994, 83. o.) 

szerint "ha a jog és az állam magatartása között eltérés van, akkor a jogi 

normalitás megszakad, mert ugyanaz a személy nem fordíthatja egyik 

lépését az egyik irányba, a másikat pedig a másik irányba". Ebben a 

tekintetben az Alkotmányt a törvényeit vezérlő elvekkel együtt kell 

figyelembe venni, ami az oka annak, hogy "a közigazgatási tevékenység 

nem lehet ellentétes vagy nem lehet összhangban a jogalkotási 

tevékenységgel". 

Mint láttuk, az alkotmánynak a nemzetállam keretein belül elő kell 

segítenie a jog és a rendőrség strukturális összekapcsolását. A 

transznacionális alkotmány funkciója tehát éppen az, hogy elősegítse a 

transznacionális közjog strukturális összekapcsolódását a normativitás 

azonos szintjén létező más alrendszerekkel. Számára "az alkotmányos 

pluralizmus sem azonosul a politikai célok egész társadalom általi 

megvalósításával, ahogyan azt a szociális államról alkotott elképzelések 

célozzák" (TEUBNER, 2020, 90. o.). Ezért Teixeira tanítása nyomán "a 

kódok felállításának a megfigyelés második rendjében (... ) egy olyan 

racionalitást kell követnie, amelyet 

 
 
 

la loi ou plus exactement à la légalité, c'est-à-dire à un ensemble de règles de droit dont beaucoup, mais non point 

toutes, sont contentenues dans des lois formelles".



Vinícius Filipin | 447 

 
hivatalosan elismert a más szakosodott rendek, így 

önreprodukálja magát, mint a megfigyelés második szintje", az egyes 

alrendszerek kommunikációs korlátainak függvényében (TEIXEIRA, 2014, 

412. o.). 

Ahogyan az alkotmányelmélet kezdte azonosítani, hogy a kortárs 

alkotmányos problémák túlmutatnak a nemzeti határokon, úgy a 

közigazgatási jogban is a doktrína egy része kezdett figyelmet fordítani az 

állam és a társadalom átalakulására, különösen annak érdekében, hogy 

újratervezze azt a helyet, amelyet ez a jogi diszciplína elfoglal (CASESSE, 

2012). A szociális jogállam megjelenésével, "amelynek többszörös és 

összetett attribútumai vannak, és amelyet nagy dinamizmusban kell 

gyakorolni", ahogy Aragão (2004, 52. o.) mondja, az ilyen transznacionális 

politikák végrehajtásának igényei még kifinomultabbá váltak. Az olyan 

témák, mint a környezetvédelem, az energia, a kultúra és az egészségügy, 

olyan közpolitikák példái, amelyek olyan normatív és jogi eszközök 

rendszerezését igénylik, amelyek képesek szabályozni és egységesíteni a 

nemzeti, nemzetközi és transznacionális - állami és magán - szervezetekben 

jelen lévő végrehajtó tevékenységet. Ebben a tekintetben a közigazgatási 

jognak új helyet kell elfoglalnia a világ társadalmában, és újra meg kell 

jelennie. 

Ezért beszélni kell a közigazgatási jog új paradigmáiról. A 

j o g á l l a m i s á g  és a közigazgatási j o g  azonban nem maradt stabil, 

hiszen a történelem során különböző és mélyreható változásokon ment 

keresztül, amelyek mindenekelőtt a közigazgatási jogszerűség elvét, a 

közérdek magánérdekkel szembeni elsőbbségének fogalmát, az olyan 

témákat, mint a konszenzualitás, valamint - e kutatás sajátos metszetében 

- a közigazgatási jog és a társadalmi és transznacionális alkotmányosság 

közötti kapcsolatot befolyásolták. Azt mondják tehát a kortárs tanításban, 

hogy az új paradigmák
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Ezt a koncepciót a brazil jogban Hely Lopes Meirelles7 mondása rögzíti, 

amely szerint "míg a magánigazgatásban mindent szabad tenni, amit a 

törvény nem tilt, addig a közigazgatásban csak azt szabad tenni, amit a 

törvény megenged". 

Teubner azonban arra figyelmeztet, hogy bár a transznacionális 

alkotmányos problémák száma növekszik, a nemzetközi politikai 

testületek szuverén hatóságokká való átalakulása a világ kontextusában 

nem arányosan történne. Ennek ellenére fontos megjegyezni, hogy mivel 

a szerző fenntartja az élő globális jog létezését, ahogyan a társadalmi 

alkotmányok is, elmélete végül is párbeszédbe kerül David Strauss-szal, 

aki számára az alkotmány és annak fejlődési folyamata nem a változás 

formális mechanizmusaihoz kötődik, ahogyan azt hagyományosan 

tanítják - mindenekelőtt az alkotmánymódosításokból -, mivel Strauss 

szerint a jog egy komplex fejlődési folyamat eredménye, és nem a 

népszuverenitás öntudatos aktusa. Ezért fontos a különbség az informális 

alkotmány (kis "c"-vel) és a formális alkotmány vagy alkotmány (nagy 

"c"-vel) között"" (STRAUSS, 2010). 

Ezért szükség van arra, hogy a közigazgatási funkciókat a 

transznacionális terekben is gyakorolják, hogy a kormányzás globális 

formái elterjedjenek, mivel a globalizációs jelenségek visszafordítása 

lehetetlen. Közigazgatási jog, akkor, 

 
 
6 A közigazgatási jog átalakulásával kapcsolatban lásd: BINENBOJM, Gustavo. A közigazgatási jog elmélete: 
alapjogok, demokrácia és alkotmányozás. 3. kiadás. Rio de Janeiro: Renovar, 2014; MOREIRA NETO, Diogo 

Figueiredo. Társadalom, állam és közigazgatás. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995; MEDAUAR, Odete. Direito 

Administrativo Moderno. 21. szerk. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 

7 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42. kiadás, São Paulo: Malheiros, 2016, 93. o.
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visszafizetésre kerül theexact küldetés a következők biztosítása a 

téma a közigazgatási funkció nemzetek közötti átnemesítésének a 

lehető legjobb kezelését. Beszélhetünk például a globális közigazgatási 

jogról, amely a Koch Jr. úttörő doktrínájában az "alkotmányos kormányzás 

komplex rendszerének" kialakulását állapítja meg. A szerző szerint a 

globális szervezetek és a kormányközi kormányzati hálózatok javulásával a 

közigazgatási funkciónak is köszönhetően "a globális közigazgatási jog a 

világ minden nemzetét és népét érinti, szisztematikusan bevonva őket a 

nemzetközi kormányzás komplex rendszereibe" (KOCH JR, 2002, 411. o.)8 . 

Így a közigazgatási funkciók gyakorlatának a globális térben való 

azonosításával az a globális kormányzás, amely addig a nemzetközi jogra 

volt jellemző, a közigazgatási jog által is vizsgálni kezdett. Ennek 

eredményeképpen várhatóan azonosítani fogják azokat a struktúrákat és 

normatív szabványokat, amelyek a transznacionális közigazgatási 

döntéshozatalhoz vezetnek. 

A kihívások azonban összetettek, mivel elengedhetetlen lenne 

felismerni a különböző jogrendek közötti struktúrát, hogy olyan helyre 

jussunk, amely lehetővé teszi a párbeszédet közöttük, anélkül, hogy ez az 

egyiknek a másik fölötti elsőbbségét jelentené, mivel az állam, a kormány 

és a közigazgatás fogalma magában foglalja az állami szuverenitással 

kapcsolatos fogalmakat is. Végül is, ahogy Teixeira tanítja, a gazdaság, a 

politika és a jog, mint a globalizációs folyamatok szereplői, olyan nyomást 

gyakorolnak, amely "a nemzeti állam funkciójának egyre mélyebb 

megkérdőjelezéséhez vezet a hatáskörök és előjogok bitorlásával szemben, 

amelyet fokozatosan elszenved. Ezért szükséges, 

 
 
 
8 A z  e r e d e t i b e n :  "A  g l o b á l i s  i g a z g a t á s i  j o g r e n d s z e r e k  a  v i l á g  m i n d e n  n e m z e t é t  é s  

n é p é t  e g y r e  i n k á b b  a  nemzetközi kormányzás összetett rendszereibe v o n j á k  b e ".
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"az új szabályozási kihívások az állam újragondolásánál is jobban 

megkövetelik, hogy magát a jogot gondolják újra" (TEIXEIRA, 2014, 427. 

o.). 

 
4 Záró megjegyzések 
 

Jelen kutatás azt kívánta megvizsgálni, hogy a transznacionális és 

szociális alkotmányosság magában foglalja-e a közigazgatási jogi 

intézményeket. Valójában az alkotmányjog és a közigazgatási jog 

viszonyáról szóló régi doktrinális vitát vitatta meg. Ennek 

eredményeképpen megállapítást nyert, hogy ahogy az alkotmányelmélet 

kezdte azonosítani, hogy a kortárs alkotmányos problémák túlmutatnak a 

nemzeti határokon, úgy a közigazgatási jogról szóló doktrína egy része is 

elkezdett figyelmet fordítani az állam és a társadalom átalakulására, 

különösen annak érdekében, hogy újratervezze azt a helyet, amelyet ez a 

jogi diszciplína elfoglal. A világtársadalomra jellemző jogi pluralizmus, 

valamint a közigazgatási jog alkotmányozásának hatásai, amelyek a 

normativitás eszméjét a jogi pozitivizmuson túlra vitték, lehetővé teszik, 

hogy egy globális közigazgatási jogról beszéljünk, amelynek fel kell 

ismernie, hogy a jogi normák is a globalizáció jelenségéből adódó új 

struktúrákban és szubjektumokban keletkeznek. 

Valójában a közigazgatási tevékenység kiterjesztése, különösen a 

gazdasági és szociális szférában, az alkotmányokon keresztül a 

közigazgatási joggal kapcsolatos témáknak a jogrendszerek körébe való 

kiemelkedő beillesztéséhez vezetett. Következésképpen mind a jogalkotók, 

mind a közigazgatásban dolgozók elválaszthatatlanul kötődnek azokhoz a 

jogi normákhoz, amelyek már nem kizárólag az állami szférában 

találhatók. A világtársadalom új időket hoz a közigazgatás számára, 

amelynek figyelembe kell vennie az alkotmányszociológia által javasolt 

előrelépéseket.
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Az új technológiák és a világtársadalom alkotmányos 
berendezkedése: egy tanulmány Gunter Teubner alapján 

 
Demetrio Beck Da Silva Giannakos 

Mickhael Erik Alexander Bachmann 
Priscila Anselmini 

 
 

1 Bevezetés 
 

A világ lakossága szembesül az új digitális technológiák, például a 

mesterséges intelligencia megjelenésével, amelyet az úgynevezett 

"tudásalapú gazdaság" okoz. Ez a tény észrevehető az emberek 

mindennapi életében, különösen a "Corona-vírus" világjárvány által 

okozott forgatókönyvben, amely rávilágított az új digitális technológiák 

fontosságára. 

A globalizált világ nemcsak a lakosság mindennapi életét, hanem a 

jogrendszert is megváltoztatta, a tudásalapú gazdaság és annak új 

technológiái, például a mesterséges intelligencia által okozott, a nemzeti 

államokon túlmutató jogmodell, azaz az alkotmányos töredékek 

megjelenésével. 

Lehetséges lenne tehát egy globális alkotmány a nemzeti államok 

politikai alkotmányával? Milyen hasonlóságok és különbségek vannak 

közöttük a tudásalapú gazdaság forgatókönyvében? 

Ennek érdekében az első fejezet a tudásalapú gazdasággal, annak 

fogalmi vonatkozásaival, a társadalomban való teljes kibontakozásának 

feltételezéseivel és az emberek mindennapi életére gyakorolt hatásával 

foglalkozik. 

A második fejezet a tudásalapú gazdaság egyik aspektusát, azaz a 

mesterséges intelligenciát vizsgálja a jog területén, valamint annak 

következményeit az államra és a nemzetközi szervezetekre nézve.
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Az utolsó fejezetben Teubner elmélete, elsősorban az El Derecho como 

Sistema Autopoiético de la Sociedad Global című műve alapján kerül sor 

elemzésre. II. fejezet - La Constitucionalización de la Sociedad Global, 

amely a globális alkotmány lehetőségével vagy nem lehetőségével 

foglalkozik a globalizáció és az új technológiák új forgatókönyvének 

tükrében, összehasonlítva azt a polgári alkotmány feltételezéseivel és 

követelményeivel. 

E célból a kutatás technikai forrásként a hazai és külföldi bibliográfiai 

forrásokat használta fel, elsősorban jogi forrásokat, mint például jogi 

könyveket, hivatalos jelentéseket és jogtudományi forrásokat. Továbbá a 

mű végén hivatkozott nagy jogi műveket is felhasználták. 

E munka általános célja tehát az, hogy elemezze a tudásalapú 

gazdaság és a mesterséges intelligencia által a globális társadalom 

alkotmányozására gyakorolt hatásokat, Teubner El Derecho como Sistema 

Autopoiético de la Sociedad Global című művében, különösen a II. 

fejezetben - La Constitucionalización de la Sociedad Global - kifejtett 

v i t á k  alapján. 

Konkrét célként megemlíthetjük: 
 
 

a) Elemezze a tudásalapú gazdaság fejlődésének koncepcióját és feltételezéseit, 

valamint annak a jogi és társadalmi világra gyakorolt hatását; 

b) A mesterséges intelligencia és annak a jogviszonyokra gyakorolt 

következményeinek vizsgálata; c) Egy globális alkotmány lehetőségének vagy 

nem lehetőségének ellenőrzése, amely a 

a Teubner által biztosított viták a digitális korszak megjelenésével szemben. 

 
 

Tény, hogy a negyedik ipari forradalom technológiái, például a 

mesterséges intelligencia és a tudásalapú gazdaság fejlődése már most 

megváltoztatják a brazil lakosság életmódját.
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bizonyos tevékenységek hatékonyabbá tétele. A tudásalapú gazdaság 

azonban még mindig korlátozott, mert bár a technológiai vagy digitális 

terméket és szolgáltatást használják, a brazil ipar nagy része még mindig 

nem rendelkezik a fejlett termelési gyakorlat előállításához szükséges 

tudással. Ez a tény azt mutatja, hogy a tudásalapú gazdaság 

megvalósításához és a mesterséges intelligenciához való hozzáféréshez 

vezető út fokozatosan kikövezett lesz. Ehhez ellenőrizni kell, hogy ez 

hogyan befolyásolja a jogviszonyokat és az alkotmányos töredékek 

kialakulását, hogy elemezni lehessen, hogy lehetséges-e vagy sem egy 

egységes globális alkotmány, a polgári alkotmány értelmében. 

Ez a kutatás ezért indokolt, mivel releváns a társadalmi-jogi 

valóságra, valamint a törvénynek az alapvető jogok érvényesítésével 

kapcsolatos jogalkalmazására vonatkozóan. Az alkotmányos töredékeket és 

a globális társadalom alkotmányozását érintő vita rendkívül fontos az 

alrendszerek közötti korlátok elemzése szempontjából, és 

következésképpen, a megvalósításhoz a a 

polgárok alapvető jogai. 

 
2. A tudásalapú gazdaság és annak következményei a világtársadalomra nézve 
 

Nap mint nap technológiai változások figyelhetők meg többek között 

a munka, a kutatás, az orvostudomány és az ipar területén, amelyek 

hatással vannak a jogrendszerre és az államra. A globalizált világ egyik 

aspektusa a digitális kommunikációhoz való egyetemes hozzáférés, ami a 

transznacionális térben a nemzeti szabályok érvényességére és 

hatékonyságára nézve következményekkel jár. Emellett a globalizáció 

lehetővé tette a nemzetközi szervezetek megjelenését, amelyek a digitális 

kommunikációval együtt mélyreható változásokat okoznak az államban, 

valamint a nemzeti szuverenitás és a területiség elveiben.
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Ebben az értelemben a digitális és globalizált világ nemcsak a lakosság 

mindennapi életét módosította az új technológiák használatával, hanem a 

jogrendszert is, mivel a nemzetközi szervezetek felhatalmazásából és a 

digitális kommunikációhoz való hozzáférésből adódóan a nemzeti 

államokon túlmutató jogmodell alakult ki, ami alkotmányos 

töredezettséget okoz. Ezek a töredékek még inkább érzékelhetőek a 

tudásalapú gazdaság és az új technológiák, például a mesterséges 

intelligencia összefüggésében. 

De mi is az a "tudásalapú gazdaság"? Bizonyára sokan összekeverik a 

tudásalapú gazdaságot a hozzá tartozó termékekkel és szolgáltatásokkal, 

például az új digitális és információs technológiákkal. A tudásalapú 

gazdaság azonban sokkal szélesebb körű, és az emberi és gazdasági életre 

gyakorolt teljes hatása még mindig elképzelhetetlen. 

Mangabeira Unger bemutat néhány fogalmat a tudásalapú 

gazdaságról, azt állítva, hogy az úgy értelmezhető, mint "[...] a legfejlettebb 

jelenlegi termelési gyakorlat, amely képes gyökeresen átalakítani az emberi 

életet". Jelentős változásokat jelenthet a gazdasági tevékenység jellegében. 

"1 

Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a tudásalapú gazdaság, meg kell 

különböztetni azt a csúcstechnológiai iparból származó termékek és 

szolgáltatások, például a számítógépek és a digitális technológiák 

felhasználásától. Bármennyire is használja valaki a termékeiket, van 

különbség a működésük megváltoztatása között. Ezen a ponton 

azonosítható az úgynevezett tudásalapú gazdaság. 

Először is, "[... ] a tudásalapú gazdaság a tőke, a technológia, a 

technológiai képességek és a technológiai képességek felhalmozásából áll. 

 
 
 
1 UNGER, Roberto Mangabeira. A tudás gazdasága; fordította Leonardo Castro - São Paulo: Autonomia Literária, 

2018. 12. o.
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Állandó innovációra törekszik a folyamatok és módszerek, valamint a 

termékek és technológiák terén. A tudásalapú gazdaság tehát nem csupán 

arra törekszik, hogy a tipikus eszköz- és technológiai elrendezésekkel 

árukat és szolgáltatásokat állítson elő, hanem olyan termelési 

paradigmának szánják, amely folyamatosan újratermeli önmagát. 3 

Ebben az értelemben Dr. Álvaro Sanchez Bravo professzor szerint a 

tudásalapú gazdaság által kiváltott új technológiák, mint például a 

mesterséges intelligencia célja "[...] distinguir y extraer patrones de datos 

sin procesar para construir su propio conocimiento". Frente a los sistemas 

expertos, la solución actual no es trabajar con una base de datos de 

conocimiento, sino aprender conocimiento. "4 

Ez azonban még nem terjedt el széles körben a társadalomban, és ez 

akadályozza a lakosság körében az új technológiák előállításához szükséges 

ismeretekhez való hozzáférést. Mangabeira Unger szerint a jelenlegi 

valóságban a tudásalapú gazdaság elszigetelt termelői élcsapatokra 

korlátozódik, azaz egy üzleti és technológiai elit irányítása alatt áll. Bár 

gyakorlatilag a gazdaság minden ágazatában megjelenik, még mindig 

"peremterületként" jelenik meg, kizárva a munkaerő nagy részét. Így a 

működés ellenőrzése egy kisebbség kezében van, ami tovább súlyosbítja a 

társadalmi osztályok közötti jövedelmi egyenlőtlenségeket, különösen a 

periférikus társadalmakban. 5 Marciano Buffon szavaival élve: "[...] de la 

 
 
 
2 UNGER, Roberto Mangabeira. A tudás gazdasága; fordította Leonardo Castro - São Paulo: Autonomia Literária, 

2018. 25-26. o. 

3 UNGER, Roberto Mangabeira. A tudás gazdasága; fordította Leonardo Castro - São Paulo: Autonomia Literária, 

2018. 25-26. o. 

4 BRAVO, ÁlvaroA.  Sánchez. Marco europeo p a r a  u n a  inteligenciaartificial basada en l a s p e r s o n a s .  In 
BRAVO, Á l v a r o  A. Sánchez. Derecho, Inteligencia Artificial y Nuevos Entornos Digitales. Sevilla/Spanyolország, 

2020. ISBN: 978-84-18416-15-6. p. 75. 

5 UNGER, Roberto Mangabeira. A tudás gazdasága; fordította Leonardo Castro - São Paulo: Autonomia Literária, 

2018. 11-13. o.
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forma como actualmente está estructurada, la economía del conocimiento 

ha sido un elemento inductor de la desigualdad de renta y riqueza. 6 

 

Ocurre que la economía del conocimiento, tal como ahora se presenta, se trata, 

pues, de un nuevo elemento inductor de la desigualdad en pleno siglo XXI, 

como si no bastasen aquellos heredados del siglo precedente. Eso se verifica, 

porque - en los términos utilizados por Unger - esa ha sido tan solo la 

"economía del conocimiento insular", o seja, está tan restricta a determinados 

ghettos (en la antítesis de la palabra), que ha sido fuente de ampliación de las 

elásticas desigualdades existentes en los países periféricos y aparentemente 

inédita en los países centrales. 7 

 

Amikor a tudásalapú gazdaságot szigetszerűnek nevezzük, azt 

mondjuk, hogy bár a cégek széles körben forgalmazzák termékeiket és 

szolgáltatásaikat, valamint a platformjaikhoz és hálózataikhoz való 

hozzáférést, a cég vagy az egyén nem e termékek és szolgáltatások 

használatával válik a legfejlettebb termelési gyakorlat részévé. Az biztos, 

hogy a vállalat felhasználhatja ezeket a termékeket és szolgáltatásokat 

bizonyos tevékenységek hatékonyabb elvégzésére, de nem rendelkezik a 

fejlett termelési gyakorlat előállításához szükséges tudással. 8 

Bár a társadalomban bekövetkezett változások már láthatóak a 

termékek és szolgáltatások használatán keresztül, meg kell jegyezni, hogy 

a tudásalapú gazdaság stagnál/megszűnik. Ennek az az oka, hogy 

világszerte nagy a jövedelmi egyenlőtlenség, különösen a fejlődő 

országokban, például Brazíliában. Ez akadályozza a tudáshoz és a 

készségekhez való hozzáférést, hogy ezt az új 

 
 
6 BUFFON, Marciano. ¿ La economía del conocimiento reduce la desigualdad de renta y riqueza? In BRAVO, Álvaro A. 

Sánchez. Derecho, Inteligencia Artificial y Nuevos Entornos Digitales. Sevilla/Spanyolország, 2020. ISBN: 978-84-

18416-15-6. p. 477. 

7 BUFFON, Marciano. ¿ La economía del conocimiento reduce la desigualdad de renta y riqueza? In BRAVO, Álvaro A. 

Sánchez. Derecho, Inteligencia Artificial y Nuevos Entornos Digitales. Sevilla/Spanyolország, 2020. ISBN: 978-84-
18416-15-6. p. 481. 

8 UNGER, Roberto Mangabeira. A tudás gazdasága; fordította Leonardo Castro - São Paulo: Autonomia Literária, 

2018. 11-13. o.
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fejlettebb termelési gyakorlatok. Most új technológiákat használnak, de 

nem tudjuk, hogyan kell működtetni és folyamatosan módosítani őket. 

Ennek bizonyítékaként említhetjük a lakosság hozzáférését az ipari 

forradalmak által elért fejlődéshez. Klaus Schwab tanulmányában 

megállapította, hogy sok társadalom még mindig nem fér hozzá az első 

ipari forradalom termékeihez, ami megakadályozza, hogy a negyedik ipari 

forradalom hatásai elérjék ezt a népességet. 

Az ipari forradalmak hatásai, mint például a globalizáció, az 

urbanizáció, a  technológia és a az éghajlatváltozás jelentősen 

befolyásolta a lakosság mindennapi életét. Az adatok azonban azt mutatják, 

hogy az emberek nagy része még mindig nem élvezi a legújabb ipari 

forradalmak előnyeit. Például 600 millió ember még mindig 

kisgazdaságokban él, és nem fér hozzá a gépesítéshez, ami az első ipari 

forradalom egyik nagy előrelépése volt. 9 

Ami a második ipari forradalmat illeti, a világ lakosságának 

körülbelül egyharmada nem rendelkezik biztonságos ivóvízzel és 

higiéniával. És körülbelül egyhatoduk, azaz 1,2 milliárd ember nem fér 

hozzá az elektromos áramhoz. 10 

Ezek a tények azt mutatják, hogy nem mindenki élvezi az ipari 

forradalmakból származó előnyöket. Jelenleg mintegy 3,9 milliárd ember 

nem fér hozzá az internethez, amely a harmadik ipari forradalomban elért 

nagy előrelépés, és amely alapvető fontosságú az új technológiák és a 

modernizáció számára. 

 
 
 
 
 
9 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. A negyedik ipari forradalom alkalmazása. Előszavak: Satya Nadellla, João Doria; 

fordítás: Daniel Moreira Miranda - São Paulo: EDIPRO, 2018, 91. o. 

10 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas.  A  n e g y e d i k  i p a r i  f o r r a d a l o m  alkalmazása. 

E l ő s z ó S a t y a N a d e l l l a , João Doria; fordítás Daniel Moreira Miranda - São Paulo: EDIPRO, 2018, 91. o.
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a tudásalapú gazdaságból eredő technológiák bevezetése és használata. 11 

A z  i n t e r n e t h e z  v a l ó  h o z z á f é r é s  m é g  bizonytalanabb, 

ha a fejlődő országokat vizsgáljuk, ahol a lakosság 85%-a offline, azaz 

nem rendelkezik internettel az otthonában. Az előnyöknek tehát nem kell 

minden fél számára azonosaknak lenniük, de elegendőnek kell ahhoz, 

hogy a polgár olyan életet élhessen, amelynek értéket tud adni, és amely 

képessé teszi őt arra, hogy a technológiai erőforrások lehetővé tegyék a jó 

és méltóságteljes életet. 12 

Jelenleg úgy látjuk, hogy a sikeres gazdasággal rendelkező országok 

magas életszínvonallal, technológiákkal, tudással, valamint a technológia 

használatára és fejlesztésére való képességgel rendelkeznek. Ezzel szemben 

sok fejlődő országban hiányzik például a nagysebességű digitális 

hálózatokhoz való hozzáférés és a jelenlegi technológiákkal kapcsolatos 

fejlett készségek. Ez amellett, hogy megakadályozza a tudásalapú gazdaság 

termékeinek és szolgáltatásainak használatát, megakadályozza ezeket az 

országokat abban is, hogy az innovációba, a vállalkozói szellembe, az 

infrastruktúrába és az iparosításba fektessenek be. Például a harmadik 

ipari forradalom által hozott technológiákat, például a mobiltelefont, a 

fogyasztóknak kínálták, de nem volt ösztönző az innovációra vagy a 

technológia fejlesztésére. Ez megnehezíti a tudásalapú gazdaság 

befogadóvá válását. 13 

A tudásalapú gazdaság korlátozottsága súlyos következményekkel jár 

a gazdaságra és a társadalomra nézve. Mára a gazdasági stagnálás és az 

egyenlőtlenségek súlyosbodásának legfontosabb okává vált. A készségekkel 

nem rendelkező országok 

 
 
11 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. A negyedik ipari forradalom alkalmazása. Előszavak: Satya Nadellla, João Doria; 

fordítás: Daniel Moreira Miranda - São Paulo: EDIPRO, 2018, 91-92. o. 

12 SCHWAB, Klaus;  DAVIS, Nicholas. A negyedik ipari forradalom alkalmazása. Előszó: SatyaNadellla, João Doria; 

fordítás: Daniel Moreira Miranda - São Paulo: EDIPRO, 2018, 92. o. 

13 SCHWAB, Klaus;  DAVIS, Nicholas.  A  negyedik ipari forradalom alkalmazása. Előszó: SatyaNadellla, João Doria; 

fordítás: Daniel Moreira Miranda - São Paulo: EDIPRO, 2018, 94-95. o.
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a technológiai technológiák csak alacsony költségű munkaerőt tudnak 

majd kínálni. A negyedik ipari forradalom azonban az automatizált 

technológiákat, például a robotokat és a 3D nyomtatást helyezi előtérbe, 

ami új vállalatokat vonz majd az országokba. Azok az országok, amelyek 

nem rendelkeznek ilyen tudással és nem fektetnek be a technológiai 

innovációba, jelentős hátrányba kerülnek. 

Így Mangabeira Unger azt állítja, hogy a bezártság leküzdéséhez a 

befogadó avantgárdizmus felé való elmozdulással szükség lenne "[...] a 

növekedés felgyorsítására és a gazdaság hierarchikus tagoltságában rejlő 

szélsőséges egyenlőtlenségek forrásainak korrekciójának megkezdésére". 

"14 

Ezért, a ennek az új társadalmi-gazdasági valóságnak a 

figyelembevételével elengedhetetlen az oktatásba, a képesítésbe és a 

kutatásba, valamint a nemzeti fejlesztésbe való befektetés, hogy az 

kevesebb egyenlőtlenséget teremtsen, és szélesebb körben ossza el a 

támogatást, az eszközöket, a képességeket és a lehetőségeket. Ennek 

fényében a tudásalapú gazdaságnak és a lakosság mindennapi életében 

bekövetkező mélyreható változásoknak a "[...] intereses de las personas, 

conforme los valores, derechos fundamentales y las normas jurídicas 

propias de Estados democráticos de Derecho" prioritást kell adniuk. "15 

Ennek oka, hogy Ávaro Sanchez Bravo szerint a tudásalapú gazdaságnak 

az emberek életére gyakorolt óriási hatásával szemben "[...] el punto de 

partida debía ser generar confianza en su uso, y para ello, debe cimentarse 

en los valores y derechos fundamentales, como la dignidad humana y la 

protección de la intimidad "16. 

 
 
14 UNGER, Roberto Mangabeira. A tudás gazdasága; fordította Leonardo C a s t r o -  São Paulo: Autonomia Literária, 

2018. 71. o. 

15 BRAVO, Álvaro A. Sánchez. Marco europeo para una inteligencia artificial basada en las personas. In BRAVO, Álvaro 

A. Sánchez. Derecho, Inteligencia Artificial y Nuevos Entornos Digitales. Sevilla/Spanyolország, 2020. ISBN: 978-84-

18416-15-6. p. 75. 

16 BRAVO, Álvaro A. Sánchez. Marco europeo para una inteligencia artificial basada en las personas. In BRAVO, Álvaro 

A. Sánchez. Derecho, Inteligencia Artificial y Nuevos Entornos Digitales. Sevilla/Spanyolország, 2020. ISBN: 978-84-



18416-15-6. p. 77.
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A jóléti államban a munkavállalók jogait a piacgazdaságra, az 

automatizálás, az információs technológia és az elektronika terjedésére, 

valamint az egyre nyitottabb nemzeti piacokra alapozva megszilárdították. 

Ha ez a tény máris alkotmányos töredékek kialakulását okozta, Teubner 

szavaival élve, a tudásalapú gazdaság fejlődéséből fakadó új korszakkal 

szemben még sok változás vár ránk, mint például a munkaerőpiac erős 

vitái, a demográfiai változások, a jogszabályi változások, a nemzeti állam 

szuverenitása, és még sok más. 

Tekintettel erre a még mindig kiszámíthatatlan kontextusra, 

megfigyelhető, hogy az alkotmányos töredékek, amelyek már jelen vannak 

a világ forgatókönyvében, a digitális korszakban még relevánsabbá válnak. 

Ebben az értelemben felmerül a kérdés, hogy a nemzeti határok 

gyengülésével és a nemzetközi szervek felhatalmazásával lehetséges lenne-

e egy globális alkotmány. 

A főbb hagyományos álláspontok között vannak azok, amelyek az 

ENSZ Alapokmányát a világ alkotmányjogává kívánják emelni; azok, 

amelyek egy univerzalista világalkotmányban gondolkodnak, új 

intézményekkel és eljárásokkal, amelyek egy föderatív központ 

geneziseként és egy belső világpolitika fórumaként szolgálnak; Azok, akik 

úgy gondolják, hogy ezek az erőfeszítések nem elegendőek ahhoz, hogy az 

alkotmány hagyományos f o g a l m á t  a jelenlegi forgatókönyv szerint 

általánossá tegyék, és nem is határozzák meg kellő gondossággal, 

kritikátlanul átültetve a nemzeti állam jellemzőit a világtársadalomba; és 

azok, akik elismerik az állam és az alkotmány közötti egyértelmű 

különbséget, és világállam nélküli globális alkotmányban gondolkodnak. 

Mindezeket az álláspontokat a tudásalapú gazdaság forgatókönyve és 

annak fejlődése, valamint az új technológiák, például a mesterséges 

intelligencia megjelenése idézi elő. Így a tudásalapú gazdaság fogalmi 

aspektusainak elemzése után,
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feltételezései és reflexei alapján a tanulmány a tudásalapú gazdaság egyik 

aspektusából, a mesterséges intelligenciából indul ki, hogy ellenőrizze a 

jogi-alkotmányos világra, valamint az alapvető jogokra gyakorolt 

következményeket. 

 
2. Mesterséges intelligencia és a jog 
 

V i l á g u n k  két évtizede strukturális átalakulásban van. Ez egy 

többdimenziós folyamat, de egy új, a k o m m u n i k á c i ó s  é s  

i n f o r m á c i ó s  technológiákon alapuló technológiai paradigma 

kialakulásához kapcsolódik,  a m e l y  a z  1960-as években kezdett 

formálódni, és egyenlőtlenül terjedt el a világban. Tudjuk, hogy nem a 

technológia határozza meg a társadalmat: a technológia maga a társadalom. 

A társadalom a technológiát a technológiát használó emberek igényei, 

értékei és érdekei szerint alakítja. Az i n f o r m á c i ó s  é s  

k o m m u n i k á c i ó s  technológiák ráadásul k ü l ö n ö s e n  

é r z é k e n y e k  magának a technológiának a társadalmi f e l h a s z n á l á s a  

á l t a l  k i v á l t o t t  h a t á s o k r a . Az internet története bőséges 

bizonyítékkal szolgál arra, hogy a felhasználók, különösen az első néhány 

ezer felhasználó, nagymértékben a technológia előállítói voltak17. 

Hogy érzékeltessük a folyamatosan mozgó adatmennyiséget, a Google 

minden másodpercben több mint 40 000 keresést dolgoz fel, ami összesen 

3,5 milliárd keresést jelent naponta. A YouTube-felhasználók percenként 

több mint 4,1 millió videót néznek meg. Percenként 156 millió e-mailt 

küldenek18. Ez természetesen mind a nemzeti, mind a nemzetközi jogot 

érinti. 

Idővel a technológia fogalma új kontúrokat és specifikációkat kapott, és 

jelenleg kutatók és kutatók kiterjedt hálózatát foglalja magában. 

 
17 CASTELLS, Manuel.  Asociedade e m  R e d e :  d o C o n h e c i m e n t o  à Política. In: CASTELLS, Manuel;  

CARDOSO, Gustavo (Org.) A Sociedade em Rede: do Conhecimento à Acção Política. Imprensa Nacional - Casa da 

Moeda, 2005, 17. o. 

18 TAULLI, Tom. Bevezetés a mesterséges intelligenciába: nem technikai megközelítés. São Paulo: Novatec Editora. 

2020, p. 41.
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interdiszciplináris projektek19. Ezt szem előtt tartva a technológia 

fogalma tág, és különböző nézőpontokból kezelhető20. 

A mesterséges intelligencia témája napirenden van21 , az egyik olyan 

téma, amely a tudomány világában és az állandó technológiai zavaroktól 

szenvedő digitális társadalom légkörében a legtöbbet forog. Ez a téma 

globális érdeklődésre tart számot, mivel a polgárok mindennapi életére 

vonatkozik, függetlenül geopolitikai elhelyezkedésüktől. Az ember és a 

mesterséges intelligencia közötti kölcsönhatás komoly viták tárgyát képezi, 

különösen a polgári jogi felelősség tekintetében22. 

Ricardo Luis Lorenzetti szavaival élve, 
 
 

A digitális korszak megjelenése felvetette a társadalmi szerveződéssel, a 

demokráciával, a technológiával, a magánélet védelmével és a szabadsággal 

kapcsolatos fontos szempontok újragondolásának szükségességét. Az internet 

nyitott, interaktív és globális jellege, valamint az alacsony tranzakciós 

költségek, amelyeket technológiaként jelent, jelentős hatást gyakoroltak a 

jogszociológiához és így a dogmatikához tartozó kérdések széles körére: az idő, 

a tér, az államhatárok, a hely, a magánélet, a közjavak és más, hasonlóan 

érintettnek tűnő fogalmak fogalmára23. 

 
 
 
19 MAGRANI, Eduardo. A dolgok internete. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018, 30. o. 20 

MAGRANI, Eduardo. A dolgok internete. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018, p. 30. 

21 A téma megértéséhez szükséges alapvető művek példájaként a következőket javasoljuk: HARTMANN PEIXOTO, 

Fabiano; MARTINS DA SILVA, Roberta Zumblick. Mesterséges intelligencia és jog. 1 ed. Curitiba: Alteridade Editora, 
2019; Mesterséges intelligencia és jog: etika, szabályozás és felelősség / koordináció Ana Frazão és Caitlin Mulholland. 

São Paulo: Thomson R e u t e r s B r a s i l , 2019; Szabályozás 4.0: új t e c h n o l ó g i á k  szabályozási szempontból / 

koordináció Daniel Becker, Isabela Ferrari.  São Paulo: Thomson Reuters Brazil, 2019; Polgári jogi felelősség: új 
kockázatok / rendezte: Nelson Rosenvald, Rafael de Freitas Valle Dresch, Tula Wesendonck. Indaiatuba/SP: Editora 

Foco, 2019; MAGRANI, Eduardo. A dolgok internete. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018; BARRAT, James. Végső 
találmányunk: Mesterséges intelligencia és az emberi korszak vége. New York: St. Martins Press, Thomas Dunne 

Books; BOSTROM, Nick. Szuperintelligencia: utak, veszélyek és stratégiák egy új világ számára. Rio de Janeiro: 

Darkside, 2018. 

22 TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; MEDON, Filipe. Polgári jogi felelősség és az új technológiák szabályozása: a 
mesterséges intelligencia üzleti döntéshozatalban való felhasználásának kérdései. Journal Institutional Studies. V. 6, 

n. 1, 301-333. o., 2020. jan/apr. 

23 LORENZETTI, Ricardo Luis. A bírói döntés elmélete: a jog alapjai. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, 

50. o.
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Ahogy Antonio Enrique Pérez Luño figyelmeztet, az új technológiák 

mindenütt jelen vannak az emberek egyéni és kollektív életében. Közvetlen 

és döntő hatással voltak az állampolgárság gyakorlására. Ez a mai nagy vita 

a társadalomba való beillesztésükről mélyreható reflexiót eredményez az ú j  

t e c h n o l ó g i á k b ó l  e r e d ő  j o g i  é s  p o l i t i k a i  

e l ő r e j e l z é s e k r ő l . 2 4  Klaus Schwab Luñóval folytatott párbeszédében 

azt javasolja, hogy a digitális forradalom/átalakulás megnövelte a 

megismerés erejét, amely a mobilinterneten, a kis elektromágneses 

érzékelőkön és a mesterséges intelligencia nagyobb kapacitásán alapul, és 

amelyet a mobil internet, a kis elektromágneses érzékelők és a mesterséges 

intelligencia25 nagyobb kapacitása jellemez. Az egyik ilyen perspektíva 

pontosan a jogviszonyokra, pontosabban az igazságszolgáltatási eljárásra 

gyakorolt közvetlen hatás. Lucana María Estévez Mendoza a témában tartott 

előadásában a következőket mondja: 

 
Akárhogy is van, a mesterséges intelligencia beszivárgott az életünkbe, és 

készen áll arra, hogy ott is maradjon. Az intelligens gépek ilyen jellegű 

beillesztésével szemben világosnak tűnik, hogy a jog, mint a társadalmi 

konfliktusokba beavatkozó tudomány, nem maradhat a háttérben, és nem 

hagyhatja a felek vagy csoportok belátására, hogy részben az érdekeiket, 

megoldásaikat védik, még ha ezt többé-kevésbé jogosan is teszik. 26. A jog, mint a 

társadalmi konfliktusokba beavatkozó tudomány, nem maradhat a háttérben. 

 

A mesterséges intelligencia, ahogyan jelenleg ismerjük, az 1950-es években 

kezdte tanulmányait, mint olyan rendszer, amely képes megérteni 

bármilyen p r o b l é m a  megfogalmazását é s  alapvető elvek a l a p j á n  

m e g o l d a n i  azt27. A technológiai fejlődés a társadalom előtt álló új, 

jelenlegi és jövőbeli kihívások folyamatos mérlegeléséhez vezet. 

 
 
24 PÉREZ LUÑO. Antonio Enrique. Ciberciudadaní@ o ciudadaní@. com? Gedisa, 2003, 57. o. 

25 SCHWAB, Klaus. A negyedik ipari forradalom. Világgazdasági Fórum, 2016, 11. o. 

26 MENDOZA, Lucana María Estévez. Regulación de la inteligência artificial y la protección de los derechos 

fundamentales en la cuarta revolución industrial. Memórias do XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito e 

Informática / FIADI és Luiz Fernando Martins Castro (szervező). Timburi/SP: Editroa Cia do eBook, 2019, p. 267. 



27 LIMBERGER, Temis; SANTANNA, Gustavo da Silva. A mesterséges intelligencia alkalmazása az igazságügyi 

igazgatásban: az elvárásoktól a valóságig. In: Direito e inteligência artificial: o desafio ético no emprego das novas 
tecnologias / rendezte: José Eduardo de Miranda, Hai de Maria Hupffer, Wilson Engelmann. 1 ed. Curitiba: Brazil 

Publishing, 2020, p. 206.
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a jogtudomány28. A mesterséges intelligencia témájának jelentősége 

lappang a társadalom számára. Az egyetemeknek, mint az emberi 

tudástermelés minősített intézményeinek, főszereplőinek kell lenniük 

ebben a technológiai inflexiós mozgalomban, és az innováció és az új 

technológiáknak az emberiség javára történő felbomlasztásának 

felgyorsítóinak. 

A mesterséges intelligencia fogalmának azonban nincs egységes vagy 

békés meghatározása a témával foglalkozó tudósok körében29. Az Európai 

Unió 2020. február 19-én közzétette "Fehér könyv a mesterséges 

intelligenciáról - A kiválóság és a bizalom európai megközelítése "30 című 

dokumentumát. 

Ebben a mesterséges intelligencia az adatokat, algoritmusokat és 

számítási kapacitást ötvöző technológiák összességére redukálódott. 

Thomas Ramge szavaival élve: "[...]egy intelligens gép létrehozásához 

legalább két elemre van szükség: egy robusztus szabálygyűjteményre és egy 

olyan berendezésre, amely képes feldolgozni az ebből az adatbázisból 

származó következtetésekből származó információkat31". 

Stuart Russell és Peter Norvig Artificial Intelligence: A Modern 

Approach című könyvében azonban a mesterséges intelligencia négy 

kategóriáját különbözteti meg: gondolkodni, mint egy ember, cselekedni, 

mint egy ember, gondolkodni, mint egy ember, gondolkodni, mint egy 

ember, gondolkodni, mint egy ember. 

 
 
28 GODINHO, Adriano Marteleto; ROSENVALD, Nelson. Mesterséges intelligencia és a robotok és gyártóik polgári jogi 

felelőssége. In: Polgári jogi felelősség: új kockázatok / Adalberto Pasqualotto; rendezte: Nelson Rosenvald, Rafael de 

Freitas Valle Dresch, Tula Wesendonck. Indaiatuba/SP: Editora Foco, 2019, p. 23. 

29 "Minden mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozási rendszernek meg kell határoznia, hogy pontosan mi 

az, amit a rendszer szabályoz; más szóval, meg kell határoznia a mesterséges intelligenciát. Sajnos úgy tűnik, hogy a 

mesterséges intelligenciának még a terület szakértői körében sincs széles körben elfogadott definíciója, nemhogy a 

szabályozás céljaira használható munkadefiníciója. (...) A mesterséges intelligencia meghatározásának nehézsége 
nem a mesterségesség fogalmában, hanem inkább az intelligencia fogalmi többértelműségében rejlik. Mivel az ember 

az egyetlen olyan entitás, amely (legalábbis az emberek körében) általánosan elismert intelligenciával rendelkezik, 

aligha meglepő, hogy az intelligencia definíciói általában emberi jellemzőkhöz kötődnek. (SCHERER, Matthew U. A 

mesterséges intelligencia rendszerek szabályozása: kockázatok, kihívások, kompetenciák és stratégiák. Harvard 

Journal of Law & Technology. 29. kötet, 2. szám, 2016 tavasz, 359. o.). 

30 https://op.europa. eu/en/publication-detail/-/publication/aace9398-594d-11ea-8b81-01aa75ed71a1/language-en 



Hozzáférés 2020. július 30. 

31 RAMGE, Thomas. Ki fél a mesterséges intelligenciától? New York/NY: The experiment, 2019, 32. o.
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racionálisan és racionálisan cselekszik32. Alan Turing, a mesterséges 

intelligencia tanulmányok egyik előfutára eredetileg arra összpontosított, 

hogy a számítógépek nem a gondolkodási folyamat emberi formáját, 

hanem e megnyilvánulás külső eredményét képesek lemásolni33. Más 

szóval, Turing előfeltevése az "imitációs játék", amelyben a számítógép arra 

törekszik, hogy meggyőzze a kihallgatót arról, hogy ember, és nem gép. 

Ugyanebben az értelemben Enrique Cáceres azt állítja, hogy ebben a 

folyamatban az emberi gondolkodásmód reprodukálása kulcsfontosságú, 

amikor a gép megpróbálja szimulálni azt, amit az ember tenne, mint 

például a sakkjátszmában: 

 
[...] az eredmények szimulálására törekszünk, függetlenül attól, hogy a 

számítási folyamatok mennyire hasonlítanak az emberhez. Például a kardozó 

rendszerek esetében egyértelmű, hogy az intelligens univerzumok nagyon is 

elkülönülnek egymástól, mivel az emberi univerzum biokémiai jellegű, a 

számítógépé pedig elektromechanikus. Nos obstante, es posible calificar a las 

'conductas' de dichos sistemas como inteligentes. 34 

 

Jordi NievaFenoll, Spanyol eljárásjogász aki a bírói 

magatartást és a mesterséges intelligencián alapuló számítógépes 

rendszerekkel való lehetséges integrációt tanulmányozza, különös 

tekintettel a bíró gondolkodásmódjára és a gépi gondolkodásnak való 

megfelelésre, arra figyelmeztet, hogy: 

 
Nincs teljes egyetértés abban, hogy mit jelent a mesterséges intelligencia 

kifejezés, de azt lehet mondani, hogy azt a lehetőséget írja le, hogy a 

 
 
32 RUSSEL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third Edition, Pearson Education 

Limited, 2016. 

33 TURING, Alan M. Számítógépek és intelligencia. MIND a Quarterly Review of Psychology and Philosophy, Vol. LIX, 

n. 236, October 1950, pp. 433-460. 

34 CÁCERES, Enrique. Inteligencia Artificial, Derecho y E-Justice. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nueva 

serie, año XXXIX, núm. 116, 2006. május-augusztus, p. 593-611.
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máquinas, en alguna medida, pensen, o más bien imiten el pensamiento 

humano a base de aprender y utilizar las generalizaciones que las personas 

usamos para tomar nuestras decisiones habituales. 35 

 

Jack Copeland, amikor a "gondolkodás" kifejezés gépekkel kapcsolatos 

használatáról beszél, azt mondja, hogy ez nem több, mint metafora. 

Szerinte ez csak egy kényelmes és könnyen érthető kifejezésmód36. Egy 

másik (újabb) felfogás az AI-t intelligenciaként határozza meg, amely 

meghatározott feladatok elvégzésére képes37. Például 1960-ban a 

számítógépek már tudtak sakkozni, 1997-ben pedig már könnyedén 

legyőzték a világ legjobb sakkozóját. Wolgang Hoffmann-Riem, amikor a 

témáról beszél, azt állítja, hogy: 

 
A mesterséges intelligencia egy olyan átfogó technológia, amelynek célja, hogy 

a számítógépek nagy mennyiségű adat (big data), megfelelő számítási 

képességek és speciális elemzési és döntési folyamatok segítségével olyan 

teljesítményeket érjenek el, amelyek megközelítik az emberi képességeket, 

vagy legalábbis bizonyos tekintetben meg is haladják azokat. 38 

 

Jelenleg a modern mesterséges intelligencia céljának meghatározása 

során az előre meghatározott célok megoldása lenne a cél, amely a Stuart 

Russel és Peter Norvig által meghatározott "racionálisan cselekvő" 

kategóriába illesztett összetevő. Ezek a szerzők munkájukban a "racionális 

ágens" fogalmát használták a mesterséges intelligencia definíciójaként, 

mint olyan ágens, amely "úgy cselekszik, mintha a legjobb eredményt érné 

el "39 . Ugyanezek a szerzők azt is állítják, hogy az AI 

 
 
35 FENOL, Jordi Nieva. Inteligencia artificial y proceso judicial. Madrid: Marcial Pons, 2018, p. 20. 

36 COPELAND, Jack. Inteligencia artificial: Una introducción filosófica. Madrid: Alianza Editorial, 1996, 64. o.  

37 SCHERER, Matthew U. A mesterséges intelligencia rendszerek szabályozása: kockázatok, kihívások, kompetenciák 

és stratégiák. Harvard Journal of Law & Technology. 29. kötet, 2. szám, 2016 tavasz, 360. o. 

38 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. A mesterséges intelligencia mint a jogi szabályozás lehetősége. RDU, Porto Alegre, 

16. kötet, n. 90, 2019, p. 11-38, nov-dec 2019. 

39 RUSSEL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third Edition, Pearson Education 

Limited, 2016.
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olyan feladatokat foglal magában, mint a tanulás, az érvelés, a tervezés, az 

érzékelés, a nyelvi megértés és a robotika. 

A z  A I S  c é l j a i t  ú g y  szintetizálhatjuk, m i n t  a  tanulás 

elérésének és az emberi elme gondolkodásmódjának reprodukálásának 

módját, hogy válaszokat adjon és megkönnyítse a tudás és a teljesítmény 

minden olyan területét, amelyre az embernek szüksége lehet40. 

A mesterséges intelligencia úgy is felfogható, mint a tudomány és a 

mérnöki munka, amelynek célja a a intelligens 

gépek, különösen programok beleértve a kutatást és a mérnöki 

tevékenységet is, azzal a céllal, hogy a digitális technológia segítségével 

olyan rendszereket hozzanak létre, amelyek képesek olyan tevékenységek 

elvégzésére, amelyekhez általában intelligencia szükséges, ha azokat egy 

személy végzi41. 

Richard Bellman szerint a mesterséges intelligencia olyan 

tevékenységek automatizálása, amelyeket az emberi megismeréshez 

kötünk, mint például a döntéshozatal, a problémamegoldás és a tanulás42. 

Mivel azonban a fogalomalkotásban nincs egységesség, ez a hiányosság 

segíthette a tudományterület fejlődését, mivel ez nem tette lehetővé, hogy 

a kutatók látókörét korlátozzák43. Az IA tehát általános kifejezés lenne. 

Számos tanulmányi területet és technikát foglal magában, mint például: 

számítógépes látás, robotika, természetes nyelvfeldolgozás és gépi 

tanulás44. 

 
 
40 VELÁSQUEZ, AngieVerónicaRubio. IA e m c o n t a c t o  c o n e l d e r e c h o .  MemóriasdoXXIIICongresso Ibero-

Americano de Direito e Informática / FIADI y Luiz Fernando Martins Castro (szervező). Timburi/SP: Editroa Cia do 

eBook, 2019, p. 315. 

41 CORREIA DA SILVA, Nilton. Mesterséges intelligencia. In: Mesterséges intelligencia és jog: etika, szabályozás és 

felelősség / koordináció Ana Frazão és Caitlin Mulholland. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2019, p. 36.  

42 BELLMAN, Richard. Bevezetés a mesterséges intelligenciába: Tudnak-e a számítógépek gondolkodni? Boyd & Frase, 

1978. 

43 STONE, Peter, ET AL. Mesterséges intelligencia és az élet 2030-ban: jelentés a 2015-2016-os évről, Stanford 
Egyetem, 2016. Elérhető a következő címen: 
https://ai100.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9861/f/ai100report10032016fnl_singles.pdf. Hozzáférés: 2021. január 

12. 

44 HARTMANN PEIXOTO, Fabiano. Mesterséges intelligencia és jog / Fabiano Hartmann Peixoto, Roberta Zumblick 



Martins da Silva. 1 ed. Curitiba: Alteridade Editora, 2019, p. 75.
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A mesterséges intelligencia olyan adatrendszerekből dolgozik, 

amelyeket úgy programoztak, hogy a rendelkezésre álló adatbázisnak 

megfelelően reagáljanak. Ezeket a rendszereket algoritmusoknak 

nevezzük. Az algoritmus egy előre meghatározott cselekvési terv, amelyet 

a számítógépnek követnie kell, így a kis egyszerű feladatok folyamatos 

elvégzése lehetővé teszi a kért feladat végrehajtását további emberi munka 

ráfordítása nélkül. Az adatfeldolgozás automatizálására használt szabály. 

Ezek utasítások véges halmaza, amelyek viszont egy adott feladatot 

hajtanak végre45. Az algoritmus alapvetően egy kicsi és egyszerű dolog; 

egy szabály, amelyet az adatfeldolgozás automatizálására használnak46. 

Fabiano Hartmann Peixoto szavaival élve: "Egy algoritmus 

leegyszerűsítve olyan szabályok halmazaként definiálható, amelyek 

pontosan meghatározzák a műveletek sorozatát, többféle célra, például 

előrejelzési modellek, osztályozás, specializációk "47. 

A jog területén, amint azt John O. McGinnis és Russell G. Pearce a 

Fordham Law Review-ban megjelent The great disruption: how machine 

intelligence will transform the role of lawyers in the delivery of legal 

services című cikkében kiemelte, a tipikusan ismétlődő jogi szolgáltatások, 

mint például a doktrína és a jogtudomány keresése, a dokumentumok vagy 

jogi beadványok generálása, valamint a levelek és memorandumok 

készítése könnyen elvégezhető lesz a gépi tanulás segítségével. Az ügyvédre 

marad a tevékenység a komplex követelésekben, a magasan specializált 

területeken, valamint a bíróságok előtti fellépésben és olyan helyzetekben, 

ahol az emberi jelenlét alapvető fontosságú, mint például az üléseken a 

 
45 HARTMANN PEIXOTO, Fabiano. Mesterséges intelligencia és jog / Fabiano Hartmann Peixoto, Roberta Zumblick 

Martins da Silva. 1 ed. Curitiba: Alteridade Editora, 2019, p. 71. 

46 ENGELMANN, Wilson; WERNER, DeividAugusto. InteligênciaArtificial e Direito.  In:  Inteligênciaartificial edireito: 
ética, regulação e responsabilidade / koordináció Ana Frazão és Caitlin Mulholland. São Paulo: Thompson Reuters 
Brazil, 2019, 157. o. 

47 HARTMANN PEIXOTO, Fabiano. Mesterséges intelligencia és jog / Fabiano Hartmann Peixoto, Roberta Zumblick 

Martins da Silva. 1 ed. Curitiba: Alteridade Editora, 2019, p. 71.
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munka és kapcsolat. A szerzők a cikk következtetésében kiemelik: 

 
Az elektronikus jogi szolgáltatások piaca még viszonylag korai, de jelentős 

szakaszában van annak, hogy a gépi intelligencia bomlasztó hatása aláássa az 

ügyvédek monopóliumát. Ahogy a gépi intelligencia az ügyvédi tevékenységben 

exponenciálisan fejlődik, egyre nagyobb szerepet fog betölteni a jogi gyakorlat 

öt területén: a felfedezés, a jogi keresés, a dokumentumok generálása, a 

beadványok és memorandumok készítése, valamint a prediktív elemzés. Végül 

a gépi intelligencia gyorsabbnak és hatékonyabbnak fog bizonyulni, mint sok 

ügyvéd az ilyen szolgáltatások nyújtásában. Az ügyvédek továbbra is olyan 

szolgáltatásokat fognak nyújtani, amelyeket nem lehet árucikké tenni, ha 

szupersztárok, a gyors változásnak kitett, nagyon speciális jogterületeken 

praktizálnak, bíróság előtt lépnek fel, vagy olyan szolgáltatásokat nyújtanak, 

ahol az emberi kapcsolatok központi szerepet játszanak a minőségben. 

Egyébként a gépi jogalkalmazás jogi gyakorlatban való előretörésének 

nincsenek hatékony akadályai - még a jog és az ügyvédi tevékenység etikája 

terén sem. Az ügyvédek továbbra is elfogadják a gépi intelligenciát mint 

inputot, és nem akadályozzák meg, hogy a nem ügyvédek is használják azt a 

jogi szolgáltatások nyújtására. Végső soron tehát a gépi intelligencia bomlasztó 

hatása az ügyvédi monopólium megszűnését fogja előidézni, és a társadalom 

és az ügyfelek számára előnyös lesz, mivel a jogi szolgáltatások átláthatóbbá és 

megfizethetőbbé válnak a fogyasztók számára, és ezáltal az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés szélesebb körben elérhetővé válik. 48 

 

Ez a munka pontosabban azzal foglalkozik majd, hogy a mesterséges 

intelligencia hogyan forradalmasítja a jogot, és milyen következményekkel 

jár ez az államra és a nemzetközi szervezetekre nézve. Az utolsó fejezetben 

ezeket az elképzeléseket Teubner elméletének olvasatai alapján elemezzük, 

elsősorban az El Derecho como Sistema Autopoiético de la Sociedad Global 

című művét. II. fejezet - A globális társadalom alkotmányos 

berendezkedése, amely a globális alkotmány lehetőségével vagy nem 

lehetőségével foglalkozik az új forgatókönyvvel szemben. 

 
 
 



48 MCGINNIS, John O.; PEARCE, Russell G. The great disruption: how machine intelligence will transform the role 

of lawyers in the delivery of legal services. Fordham Law Review, [S.l.], v. 82, p. 3065-3066, 2014.
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a globalizáció és az új technológiák, összevetve azt a polgári alkotmány 

feltételezéseivel és követelményeivel. 

 
3. A globális társadalom konstitúciója Teubner elemzéséből: utópia vagy valóság? 
 

Amint az előző fejezetekben láttuk, a jelenlegi világ a fejlődés és a 

technológiai és tudományos fejlődés figyelemre méltó elemeivel 

gyarapszik. Másrészt viszont az egyenlőtlenségek kiszélesedését 

eredményezik, és rávilágítanak bizonyos ágazatok é s  t á r s a d a l m i  

szereplők érdekeinek konkrétságára. Luhmann óta bejelentették, hogy a 

mai problémák sokkal rosszabbak, mint a múltban. A szokások és az 

erkölcsi meggyőződések akár hasonlóak is lehetnek, de ma már nem 

egyértelmű, hogy ki fogja meghallgatni a követeléseinket, és ki lesz képes 

reagálni rájuk, mivel úgy tűnik, hogy a társadalom már nem ura 

önmagának. A társadalmi evolúció lehetővé tette olyan rendszerek 

kialakulását, amelyek komplexitása a működési zártságtól függ, de nincs 

egyértelműség arról, hogy ebben a folyamatban hogyan veszik figyelembe 

az igények minden fajtáját. 49 

NoneteSelznick már e l ő r e  l á t t a  a joggal járó n e h é z s é g e k e t  

a  mai világban. "Jog és társadalom" című művük utószavában arra 

figyelmeztetnek, hogy a jog eszméje a gondolkodásmóddal és a 

"jogállamiság" intézményes kereteivel függ össze. A jog elnyomó vagy 

reagáló modelljében azonban az ilyen elképzelések gyengülnek, a 

szabályok tekintélye gyengül, a mérlegelési jogkör pedig növekszik. A 

mesterséges formalista konstrukciókat nehezebb lesz megkülönböztetni a 

politikai elemzésektől, és az intézmények sebezhetősége és 

hozzáférhetősége megnő. 50 

 
 
49 Luhmann, Niklas (1997), "Globalizáció vagy világtársadalom: hogyan fogjuk fel a modern társadalmat? In: 

International Review of Sociology, 7 (1): 67-79. o. 74-5. sz. 

50 NONET, Philippe; SELZNICK, Philip. Jog és társadalom: á t m e n e t  e g y  érzékeny jogrendszer f e l é . Rio de 

Janeiro: Revan, 2010. 172-3. o.
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Kicsit újabb elméleti megközelítés Gunther Teubneré, aki a jogi 

jelenségek olyan magyarázatát próbálja megadni, amely középutat 

képvisel a szociocentrikus elméletek - például a marxista és weberi 

struktúrákon és szuperstruktúrákon alapuló elméletek - és az olyan 

elméletek között, mint a Responsive Law, például Nonet és Selznick 

koncepciója, amelyek a "kortárs jog antiformális tendenciáit" a "jogi 

formalizmus belső válsága" alapján próbálják magyarázni. Teubner ezeket 

a javaslatokat egymást kiegészítőnek tekinti, és "egy olyan modell mellett 

dönt, amely háromféle (formális, anyagi és reflexív) jogtípust feltételez, 

amelyeket három különböző szint (belső racionalitás, normatív racionalitás, 

rendszerszintű racionalitás) határoz meg". Más szóval, Teubner elméleti 

javaslata arra irányul, hogy "a társadalom fejlődésének minden egyes 

konkrét pillanatában e három jogtípus sajátos konfigurációját azonosítsa". 
51 

Leonel Severo Rocha szavaival élve, Teubner "a "hibrid törvény" 

szerzőjének tekinthető". A világ perifériájának jogáról, amely néha akár 

egyfajta polgári alkotmányt is birtokolhatna [...], mint a Sport Lex és a 

Digitális Alkotmány". 52 Az ilyen társadalmi alrendszerek, amelyek ebben a 

hibrid környezetben érzékelhetők, olyan egységek, amelyek kognitívan 

kapcsolódnak, információt cserélnek a környezettel, de operatívan zártak. 

Egy ilyen forgatókönyvben a társadalmi kommunikáció átalakul, és jogi 

kommunikációvá válik. Az ezen alrendszerek közötti jogi kommunikáció a 

jog polikontextualitásának köszönhetően végül a jogi valóságot építi fel. 53 

 
 
51 MELLO, Marcelo Pereira de. A rendszerszemlélet a jogszociológiában: Luhmann és Teubner. In: Tempo Social, 

Revista de Sociiologia da USP, v. 18, n. 1, pp. 351-373, jún./2006, pp. 361-2. 

52 ROCHA, Leonel Severo. Teoria dos sistemas sociais autopoiéticos: perspectivas de uma matriz jurídica 

contemporânea. In: ROCHA, Leonel Severo (org. ). Az önmegfigyelés paradoxonai: A kortárs jogelmélet útjai. 2. szerk. 

Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2013. 346. o. 

53 ROCHA, Leonel Severo. Teoria dos sistemas sociais autopoiéticos: perspectivas de uma matriz jurídica 

contemporânea. In: ROCHA, Leonel Severo (org. ). Az önmegfigyelés paradoxonai: A kortárs jogelmélet útjai. 2. szerk. 

Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2013. 349. o.
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Egy hibrid kontextusban, amelyben különböző társadalmi rendszerek 

és alrendszerek vannak, a társadalom önleírásainak plurális környezete 

érzékelhető, ami a következőkhöz vezet  az építés 

 derationalities ellentétes részleges nemzetiségek. 54 

Konkrétan a joggal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy annak társadalmi 

valósága nagyszámú körkörös viszonyból, önreferenciából, valamint a 

jogrendszer egyéb alkotóelemeiből (cselekvések, szabályok, folyamatok 

stb.) áll. 55 

Ebben a forgatókönyvben látható, hogy a jogrendszer autopoietikus. A 

jog először is társadalmilag diffúz, azaz elemei, struktúrái, folyamatai és 

korlátai azonosak a társadalmi kommunikációban érzékeltekkel. Ezután a jog 

részben autonómmá válik, létrehozva és meghatározva saját működési 

elemeit.  A z  utolsó fázisban a jog autopoietikussá válik, azaz összetevői egy 

olyan hiperciklusban artikulálódnak egymással, amelyben a jogi normák és 

aktusok pozitivitása összefonódik a doktrínával és a jogi folyamatokkal. 56 

Így egy adott társadalom funkcionális differenciálódása nem 

vezethető vissza egy alapvető politikai döntésre, hanem evolúciós 

szempontból kell értelmezni, amelynek megkülönböztetései és 

irányvonalai az intézményekben kristályosodnak ki, és saját logikájukkal 

számolnak, meghatározva ezzel saját identitásukat, értelmüket és 

autonómiájukat. Az alkotmányos politika csak arra tarthat igényt, hogy az 

ilyen evolúciós folyamatokhoz kapcsolódjon, és bizonyos esetekben 

korrigáljon bizonyos pályákat, de semmiképpen sem tarthat igényt arra, 

hogy azokat konkrét módon szabályozza. 57 

 
 
 

54 NEVES, Marcelo. Transzkonstitucionalizmus. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 23-4. o. 

55 TEUBNER, Gunther. A jog mint autopoietikus rendszer. Lisszabon: Calouste Gulbenkian Alapítvány, 1993. 347. 

o. 56 TEUBNER, Gunther. A jog mint autopoietikus rendszer. Lisszabon: Calouste Gulbenkian Alapítvány, 1993. 

77. o. 

57 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. p.70.
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A transznacionális jelenségek megjelenésével a politikai hatalmi 

folyamatok egyes elemei jelentősen átkerültek a kollektív magánszereplők 

kezébe, ami lehetetlenné teszi az állam és a politika központi szerepének 

fenntartását az alkotmányelemzésben, és indokolja az alkotmányok 

szociológiai elemzését. 58 Szükség van tehát egy olyan hibrid alkotmányra 

ebben a hibrid jogban, amely a mai világban létezik, hogy a  külső 

társadalmi elemek és erők - jogi normatívák és civil társadalmi ellenerők - 

nyomást gyakorolhassanak a funkcionális rendszerekre, olyan belső 

önkorlátozásokat létrehozva, amelyek valóban működnek. 59 

Mello60 olvasatában Teubner: 
 
 

A jogi autonómia a jog előállításának körkörös jellegében rejlik, és nem a 

környező környezettől való puszta kauzális függetlenségben.  Ez valójában 

nem jelenti a jogrendszerek és a többi társadalmi alrendszer közötti oksági 

kapcsolatok létezésének tagadását. Csupán azt állapítja meg, hogy a 

jogrendszer belső szervezetére jellemző körkörösség miatt a megfelelő külső 

hatásokat magyarázó oksági modellek szükségszerűen bonyolultabbá válnak. 

Az egyszerű ok-okozati logika helyett azt kellene használni, amit Teubner a 

"zavarás" logikájának nevez (vö. Idem, 74. o.). Ebben az értelemben - állítja - a 

jogot kívülről befolyásolni képes tényezőket a belső körkörös oksági folyamatok 

külső befolyásolásának problémájaként kell leírni (vö. Idem, 74. o.). 

 

Figyelemre méltó szempont az alapvető jogokkal kapcsolatos 

kérdések "zavarásának" lehetősége az alábbi területeken 

 
 
58 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo.     Fragmentos de Constituição e 

Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. In: Revista da Faculdade de Direito do Sul de 

Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p. 1-26, jan./jun. 2018. p. 11. 

59 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016. 101. o. 

60 MELLO, Marcelo Pereira de. A rendszerszemlélet a jogszociológiában: Luhmann és Teubner. In: Tempo Social, 

Revista de Sociiologia da USP, v. 18, n. 1pp. 351-373, jun./2006, p.359-360.
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transznacionális, amelyben a magánszemélyek potenciálisan felelősek 

annak megsértéséért. Ez a pont különösen fontos e munka szempontjából, 

mivel a mesterséges intelligenciával és annak a tudásalapú gazdaságra 

gyakorolt hatásával kapcsolatos viták nagy része az ilyen technológiával 

rendelkező technológiai eszközök fejlesztéséhez és terjesztéséhez 

szükséges erőforrások tulajdonosainak hatalmával kapcsolatos 

félelmekhez kapcsolódik. 

Maicon Crestani61 olvasatában: 
 
 

A szerző [Teubner] következtetése az, hogy az alapjogok igazságossága csak 

negatívan fogalmazható meg, amikor az igazságtalan helyzetek 

megszüntetésére kerül sor. Másrészt az igazságszolgáltatás nem tudja 

m e g m o n d a n i , hogy mi lenne igazságos az alapjogok tekintetében az igenlő 

válasz. Tulajdonképpen ebben a konkrét Teubner reális következtetést indít az 

anonim mátrix által elkövetett alapjogsérelemmel kapcsolatban a bírálhatóság 

kérdésében. A szerző a témával kapcsolatos következtetésében megállapítja, 

hogy "Az emberi jogok bírósági jogalkalmazására tett minden kézzelfogható 

kísérlet nem tudja elrejteni, hogy ez a szó szoros értelmében lehetetlen projekt. 

 

Vagyis egy széttöredezett rendszerekkel és alrendszerekkel teli 

kontextusban nem lehet kijelenteni a tisztességesnek tekinthető dolgok 

véges és meghatározható halmazát, de lehetséges azon elemek nem 

apriorisztikusan meghatározható halmazának azonosítása, amelyek a 

rendszer változóinak elemzése alapján nem tisztességesek. Így a kapcsolt 

rendszerek utólagos önmegfigyelésével megállapítható lenne, hogy a 

tudásalapú gazdasággal és a mesterséges intelligencia hatásaival 

kapcsolatban a magánkezdeményezés mely intézkedései nem 

tisztességesek a 

 
 
 
61 CRESTANI, Maicon. A transznacionális alapjogok magánszereplőkhöz való kötöttsége: megjegyzések a jellemzés és 

a konfliktusmegoldás problémájáról. In: ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho (orgs.). Az 

alkotmány aktualitása: az alkotmányosság Luhmann, Febbrajo, Teubner és Vesting alkotmányossága. Porto Alegre: 

Fi Kiadó, 2020. 283. o.
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a rendszerek szabályai szerint, még akkor is, ha nem lehet pontosan 

meghatározni a tisztességes határát. 

Egy ilyen mérlegelési feladathoz pedig nem lehet kizárólag az 

államközpontú alkotmányos modellt figyelembe venni. Mint Teubner 

megállapítja, napjainkban a polgári alkotmányok halmozódása van 

kialakulóban, amely már valódi, globális szinten megfigyelhető 

tendenciaként konfigurálódik. globális szinten. A folyamatot 

generáltak A világtársadalom autonóm alrendszereinek sokasága 

konstitucionalizálódott. 62 A probléma figyelmen kívül hagyása pedig nem 

viszi közelebb a törvényt a megoldáshoz. 

Amint az alkotmányok sokféleségét felismerjük, a jog önkorlátozása 

már a jogi reflexió f o l y a m a t á b ó l  is érzékelhetővé válik. A 

jogrendszert egy környezeten belüli rendszernek kell tekinteni, és 

magának is fel kell ismernie korlátozott képességét a többi társadalmi 

rendszer szabályozására63. 

Teubner szerint a világtársadalom csak töredékeiben 

alkotmányozható. Csak egy globális jogrendszerről beszélhetünk, amely 

nem egységként, hanem széttöredezetten, egyes ágazati társadalmi szférák 

alkotmányaiban létezik. A részleges polgári alkotmányok integrációja nem 

várható, míg az alkotmányok e sokaságának ütközése igen, ami az 

alkotmányok között kapcsolatokat hozhat létre, hálózatot alkotva. Így a 

magánjog lenne felelős a saját jellegének kialakításáért és részleges 

alkotmányainak autonómiájáért, míg a közjog a politikai alkotmányok 

kialakításáért lenne felelős, amely a feltételekkel foglalkozik. 

 
 

62 TEUBNER, Gunther.  El Derecho como Sistema Autopoiético de la Sociedad Global. I I .  fejezet -  L a  

Constitucionalización de la Sociedad Global. Traducción Manuel Cancio Meliá és Carlos Gómez Jara Díez. Szerk. 

ARA: Lima, Peru, 2005. P. 78. 

63 MELLO, Marcelo Pereira de. A rendszerszemlélet a jogszociológiában: Luhmann és Teubner. In: Tempo Social, 

Revista de Sociiologia da USP, v. 18, n. 1, pp. 351-373, jún./2006, pp. 361-2.
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Nemcsak a polgári alkotmányok strukturális természetéről van szó, 

hanem a részleges alkotmányok között kialakuló hálózatokról is. 64 

Más szóval, a közjog feladata lenne a jogi és politikai rendszerre 

vonatkozó alapvető szabályok kidolgozása, hogy a jog és a társadalom 

többi alrendszere bizonyos alapvetésekkel, például az alapvető jogokkal 

összhangban szerveződjön. A szereplők, rendszerek és alrendszerek 

sokfélesége alkotmányos töredékeket hozhat létre, de az alrendszerek és a 

jogrendszer közötti kapcsolatnak meg kell lennie, hogy az alapvető jogok 

biztosítva legyenek. Így a tudásalapú gazdaság és technológiái 

fejlődhetnek, és azonosíthatják és orvosolhatják az e kontextus által 

okozott igazságtalanságokat, a mesterséges intelligencia pedig 

megtalálhatja a többi alrendszer érdekeivel összhangban lévő határokat, 

és nem csak az azt fejlesztő alrendszerét. 

 
Végső megfontolások 
 

Mint látható, a tudásalapú gazdaság a legfejlettebb termelési 

gyakorlat, amely képes az emberi élet gyökeres átalakítására. Jelentős 

változást jelenthet a gazdasági tevékenység jellegében. Továbbra is a tőke, 

a technológia, a technológiai kapacitások és a termelési tevékenységek 

végzéséhez alkalmazott tudomány felhalmozásából áll, azaz állandó 

innovációra törekszik a folyamatokban és módszerekben, valamint a 

termékekben és technológiákban. 

Ez azonban nem terjedt el széles körben a társadalomban, mivel a 

tudásalapú gazdaság csak az elszigetelt, azaz az üzleti és technológiai elit 

irányítása alatt álló termelési élcsapatokra korlátozódik. Más szóval, bár a 

vállalatok széles körben forgalmazzák termékeiket és szolgáltatásaikat, 

valamint a platformjaikhoz és hálózataikhoz való hozzáférést, ez nem 

 
64 TEUBNER, Gunther. El Derecho como Sistema Autopoiético de la Sociedad Global.  II. fejezet -  L a  

Constitucionalización de la Sociedad Global. Traducción Manuel Cancio Meliá y Carlos Gómez Jara Díez. Szerk. ARA: 

Lima, Peru, 2005. 111. o.
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e termékek és szolgáltatások igénybevételével egy cég vagy magánszemély 

a legfejlettebb termelési gyakorlat részévé válik. A vállalat természetesen 

képes ezeket a termékeket és szolgáltatásokat felhasználni bizonyos 

tevékenységek hatékonyabb elvégzésére, de nem rendelkezik a fejlett 

termelési gyakorlat előállításához szükséges tudással. 

Bár még nem terjedt el széles körben, és szigetszerű fázisban van, 

elemezték, hogy ez a tény Teubner szavaival élve máris alkotmányos 

töredékek kialakulását okozta, és sok változás még hátravan, mint például 

az erős munkaerő-piaci viták, a demográfiai változások, a törvényhozási 

változások, a nemzeti állam szuverenitása, és még sok más. 

Tekintettel erre a még mindig kiszámíthatatlan kontextusra, 

megfigyelték, hogy az alkotmányos töredékek, amelyek már jelen vannak a 

világ forgatókönyvében, a digitális korszakban még relevánsabbá válnak, 

különösen a mesterséges technológia jelenlétével. Ez viszont megnövelte a 

mobilinterneten alapuló és általa jellemzett megismerés erejét, ami 

közvetlenül kihat a jogviszonyokra. 

Amint azt e cikk során bemutattuk, a mesterséges intelligencia célja a 

tanulás elérése és az emberi elme gondolkodásmódjának reprodukálása 

annak érdekében, hogy válaszokat adjon és megkönnyítse a tudás és a 

teljesítmény minden olyan területét, amelyre az embernek szüksége lehet. 

Mindezek a tudásalapú gazdaság és a mesterséges intelligencia által 

előidézett változások, különösen a lakosság mindennapi életére és a 

jogviszonyokra gyakorolt hatások - mint például a nemzeti határok 

gyengülése és a nemzetközi szervek felhatalmazása - felvetették a globális 

alkotmány lehetőségének kérdését. 

Mint látható, Teubner megállapítja, hogy a transznacionális jelenségek 

megjelenésével a hatalmi politikai folyamatok egyes elemei
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jelentős mértékben a kollektív magánszereplők kezébe kerültek, ami 

lehetetlenné teszi az állam és a politika központi szerepének fenntartását 

az alkotmányelemzésben, és indokolja az alkotmányok szociológiai 

elemzését. Ezért ebben a mai világba helyezett hibrid jogban hibrid 

alkotmányra van szükség, hogy a külső társadalmi elemek és erők - jogi 

normatívák és civil társadalmi ellenerők - nyomást gyakorolhassanak a 

funkcionális rendszerekre, olyan belső önkorlátozásokat létrehozva, 

amelyek valóban működnek. 

Ezután a kapcsolt rendszerek utólagos önmegfigyelésével meg lehetne 

határozni, hogy a magánvállalkozásoknak a tudásalapú gazdasággal és a 

mesterséges intelligencia hatásaival kapcsolatos cselekedetei a rendszerek 

szabályai szerint nem igazságosak, még akkor is, ha nem lehet 

egyértelműen meghatározni az igazságosság pontos határát. Egy ilyen 

reflexív feladathoz pedig nem lehet kizárólag az államközpontú 

alkotmányos modellt figyelembe venni. Mint Teubner megállapítja, a 

polgári alkotmányok halmozódása már most is valódi, globálisan 

megfigyelhető tendenciaként konfigurálódik. 

Megfigyelték azonban, hogy Teubner szerint a világtársadalom csak 

töredékeiben alkotmányozható, mert a globális jogrendszer nem 

egységként, hanem töredékesen, egyes ágazati társadalmi szférák 

alkotmányaiban létezik. Ezért egy globális alkotmány, a polgári alkotmány 

mintájára, nem lenne lehetséges. 

Ezen túlmenően Teubner kifejti, hogy az alrendszerek és a 

jogrendszer közötti kapcsolatnak meg kell valósulnia az alapvető jogok 

védelme érdekében. Ily módon a tudásalapú gazdaság és technológiái 

fejlődhetnek, és azonosíthatják és orvosolhatják az új kontextus okozta 

igazságtalanságokat, valamint az intelligenciát.
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mesterséges találhat olyan határokat, amelyek összhangban vannak a többi 

alrendszer érdekeivel, és nem csak annak az alrendszernek az érdekeivel, 

amelyik azt kifejleszti. Így a globális társadalom alkotmányozásának 

töredékei lehetővé teszik a tudásalapú gazdaság és technológiái fejlődését, 

valamint a polgárok alapvető jogainak tiszteletben tartását és 

megvalósítását. 
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A véleménynyilvánítás szabadsága a demokratikus 
jogállamban és Gunther Teubner reflexív perspektívája 

 
Carlos Arruda Flores 1 

 
 

Bevezetés 
 

Ez a cikk a véglegesség igénye nélkül igyekszik nyomon követni a 

véleménynyilvánítás szabadságával mint a megnyilvánuláshoz való joggal 

kapcsolatos megfontolásokat, Gunther Teubner reflexív nézőpontjából 

követve annak körvonalait. 

A világhálónak köszönhetően a brazil állampolgárok ma már nagyobb 

mértékben férnek hozzá valós időben az információkhoz és hírekhez. Az 

internet valódi digitális forradalmat idézett elő az emberek közötti 

kommunikációs dinamikában. A digitális együttélés olyan intenzívvé vált, 

hogy heves összecsapásokat váltott ki a társadalmi hálózatokban és 

természetesen a demokratikus jogállamot alkotó intézményekben. 

E napi összecsapások középpontjában számos jog, kötelezettség és elv 

áll. Még az elfeledtetéshez való jog is felmerül a véleménynyilvánítás 

szabadságával kapcsolatban. Szükséges, hogy a jog jobban elemezze ezt az 

intézményt, ellenőrizze hatókörét, korlátait, és válaszokat adjon a 

társadalomnak. 

A szólásszabadság intézményének és a demokratikus állam jogi keretein 

belüli céljának megfelelő megértése. 

 
 
1 C a r l o s A r r u d a  Flores.  Fegyelem:  Társadalmi rendszerek és jog. Professzor: Dr.  Leonel Severo Rocha. Jogi 

doktori képzés - UNISINOS, São Leopoldo-RS; kutatási terület: Hermeneutika, alkotmány és a jogok konkretizálása. 

E-mail: carlosarrudaflores@hotmail.com
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a jogról, rövid történeti áttekintéssel kell kezdenünk, megemlítve főbb 

normatív forrásait, az azt feltétel nélkül védelmező érdekcsoportokat, a 

korlátok hiányának reflexióit vagy káros hatásait, a korlátozásának vagy 

kondicionálásának káros hatásait. Hasonlóképpen, a véleménynyilvánítás 

szabadságának korlátairól is lesznek észrevételek. 

Miután ezt a pontot leküzdöttük, Gunther Teubner reflexív 

perspektívájával kapcsolatos megfontolások következnek, és megpróbáljuk 

bemutatni, hogyan lehet azt a véleménynyilvánítás szabadsága 

tekintetében alkalmazni. Így e cikk célja, hogy bemutassa a konvergencia 

vagy a harmonikus társadalmi együttélés útjait a demokratikus 

jogállamiság egyik fő pillérének megőrzése érdekében. 

 
2 -  A véleménynyilvánítás szabadságának r ö v i d  története 

 

A véleménynyilvánítás szabadsága a gondolkodás és a 

véleménynyilvánítás lehetőségével kapcsolatos jog. Magához a létezéshez 

kapcsolódik, mivel az érzés és az érzés vagy benyomás kifejezése valamivel 

kapcsolatban az emberi lét velejárója. 

Nem véletlen, hogy maga az 1789-es francia forradalom utáni Emberi 

és Polgári Jogok Nyilatkozata is rendelkezik a véleménynyilvánítás 

szabadságáról a 10. és 11. cikkben, a következőképpen: "senkit sem lehet 

zaklatni a véleménye miatt, beleértve a vallási véleményt is, feltéve, hogy 

megnyilvánulása nem zavarja a törvény által meghatározott közrendet". A 

11. cikk a következőket írja elő: "az eszmék és vélemények szabad közlése 

az ember egyik legértékesebb joga. Ezért minden állampolgár szabadon 

beszélhet, írhat és nyomtathat, de a törvény értelmében felelősséggel 

tartozik e szabadsággal való visszaélésért. 

Az ENSZ ezt a jogot az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatába is beillesztette, pontosabban a 19. cikkbe, amely így szól: 

"Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához és a szabad 

véleménynyilvánításhoz.
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véleménynyilvánítás; ez a jog magában foglalja a véleménynyilvánítás 

szabadságát, valamint az információk és eszmék keresésének, 

befogadásának és terjesztésének szabadságát bármely médiumon 

keresztül és határoktól függetlenül". 

A véleménynyilvánítás szabadságának alapelvét Miguel Carbonell 

doktrínája a következőképpen idézi: "az igazság keresése, az egyéni 

önmegvalósítás és a demokratikus részvétel növelése2. Valójában 

elmondható, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és az aktív 

demokrácia elválaszthatatlan intézmények. 

Brazíliában a véleménynyilvánítás szabadságáról több normatív 

eszköz is rendelkezik, különös tekintettel az 1988-as szövetségi 

alkotmányban való kifejezett jelenlétére, pontosabban az 5., 150., VI. cikk 

d) pontjában, valamint implicit módon a társadalmi renddel (193. cikk) és 

a társadalmi kommunikációval (220. cikk) foglalkozó számos 

rendelkezésben. 

Az 1988. évi szövetségi alkotmány 5. cikkének IV. és V. alszakaszát 

lehet idézni, mint azokat a főbb pontokat, amelyekben ezt a jogot 

kifejezetten elismerik, a következők szerint: "a gondolatnyilvánítás 

szabadsága, a névtelenség tilalma mellett"; "a sérelemmel arányos 

válaszadás joga, az anyagi, erkölcsi vagy a képmáshoz fűződő kár 

megtérítése mellett". 3 

Látható tehát, hogy a brazil jog a legfelsőbb chartában rögzíti a 

véleménynyilvánítás szabadságát, és alapjogként különleges körvonalakat 

ad neki. 

 
3 -  K o m m u n i k á c i ó  és szólásszabadság a hatályos brazil jogban 

 

A kommunikáció a csere eszköze, és nagyon hatékony eszköze az 

ötletek, vélemények és vágyak meggyőzésének és megerősítésének. Az 

emberek évezredek óta gyakorolják egymás között, 

 
 



2 CARBONELL, Miguel. El fundamento de la libertad de expresión en la democracia constitucional. In: Sufragio-
Revista Especializada en Derecho Electoral. Szám 5 Jun-Nov, 2010, pp. 20-29. Elérhető a következő címen: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/5/art/art4.pdf, elérés: 2020. december 28.  

3 Brazília, alkotmány (1988). A Brazil Szövetségi Köztársaság alkotmánya. Brasília, DF: Szövetségi Szenátus, 

1988. Elérhető a http://www.planalto.gov.br/ccivil_03?constituicao/constituicao.htm oldalon. Hozzáférés: 05 Jan. 

2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03?constituicao/constituicao.htm
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bizonyos kulturális identitás kialakítása a népek, csoportok, frakciók és 

nemzetek között. 

Az előző témakörben láttuk, hogy az 1988-as brazil szövetségi 

alkotmány minden szinten biztosította és védte a kommunikációt, azaz az 

egyéni megnyilvánulástól a kollektív megnyilvánuláson át a tömeges 

megnyilvánulásig. 

Mivel a polgárok közötti kommunikáció rendkívül gyors és dinamikus 

lett, különösen a közösségi hálózatokon és más kommunikációs 

csatornákon keresztül, amelyek az internetet használják a 

kapcsolatteremtés eszközeként, új társadalmi dinamika alakult ki, amelyet 

ellentmondásos viták hatnak át olyan kérdésekről, amelyek mindig 

megosztják a véleményeket. 

A viták, achizmusok és aforizmák e kusza szövevényében érdekes jogi 

viták is felbukkannak. A jogi vonatkozású kérdések a legkülönfélébb 

forrásokból merülnek fel, mindig személyes vagy szervezeti elképzeléseket 

próbálnak igazolni. Lüktető példaként itt van a szólásszabadság kérdése, 

amelyet a sajtó gyakran abszolút, feltétlen korlátként emleget. Nyilvánvaló, 

hogy a sajtó vagy a média szándéka nem az egyéni szabadságjogok 

megőrzése, hanem saját tevékenységének életben tartása, külső 

korlátozásoktól vagy megszorításoktól mentesen. 

A sajtó, a közösségi média, a digitális influencerek, mindegyiknek van 

egy közös pontja, a meggyőzés, az emberek befolyásolása és irányítása 

képessége és ereje, a szerkesztőségi koncepciójuknak megfelelően képesek 

a valóság kivágott részleteit megmutatni, és ezzel érzéseket és kívánt 

reakciókat kiváltani a polgárokban. 

Tehát, ha az egyik oldalon ott van az olyan erős rendszerek érdeke, 

mint a sajtó és a közösségi média, amelyek a szólásszabadság széles körű 

és teljesen korlátlan elismerését sürgetik, a másik oldalon ott van 

számtalan egyszerű polgár, akik naponta szenvednek a rágalmazás, a 

becsületsértés és más digitális bűncselekmények káros hatásaitól. Még az 



egyszerű



492 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
a valós hírek nyilvánosságra hozatala, amely az érintettek imázsát vagy 

személyes hírnevét rontja, visszafordíthatatlan károkat okozhat. 

Így az 1988-as szövetségi alkotmány V. fejezetében az ilyen 

nemkívánatos helyzetek megelőzése érdekében fontos megfontolásokat 

fogalmazott meg a társadalmi kommunikációval kapcsolatban, olyan 

elveket, amelyeket a kollektív vagy tömegkommunikációs programok 

készítőinek be kell tartaniuk. 

A véleménynyilvánítás szabadságának globális jellege és alapvető 

alkalmazása minden egyes demokratikus jogállamban lehetővé tette a 

társadalmi szabályozás különböző formáinak megjelenését, olyan 

szabályozásokét, amelyek nem tartoznak a nemzeti államok politikai 

rendszerei és hatóságai alá. 

A szabályozási struktúrák egyfajta "posztnacionális 

konstellációjában", vagy - Teubner szavaival élve - "alkotmányos 

töredékekben", egy transznacionális pluralitásban több réteg és szereplő 

van. Kétségtelen, hogy a hatalmi központok, amelyek létrehozzák és 

rögzítik az egyes országok által elfogadott és követett normákat. a 

csoportok valóban létrehoznak alkotmányos töredékek, vagy 

legalábbis olyan normák, amelyek hatékonysága nem korlátozódik egy 

vagy bizonyos nemzetállamokra. 

Bár elmondható, hogy ezek a "töredezett alkotmányok" 

funkcionálisan nem egyenértékűek a politikai alkotmányokkal, 

tagadhatatlan, hogy rendkívül fontos szerepet játszanak a jogalkotási 

vákuumokkal, pontosabban az államilag szervezett politikai hatalom 

kihagyási tereivel szemben. 

Az internet lehetővé tette a globális kommunikációt minden szinten 

(tömeges, kollektív vagy egyéni), lerövidítette a földrajzi távolságokat, az 

információt azonnal ismertté tette, demokratizálta az információcserét, 

hangot adott azoknak, akiknek nem volt helyük. Mindezt olcsó módon, 

szinte ingyen, ingyenes adatforgalommal. 



Az olyan peer-to-peer kommunikációs rendszerek, mint a whatsapp, 

olyan adatforgalmi eszközöket használnak, amelyek lehetetlenek a
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lehallgatott Ez a rendszer, miközben védi a polgárok magánéletét, egyben 

eszközként is szolgál számos típusú bűnöző és bűnszervezet számára. Így 

fontos vita alakult ki azok között, akik az egész alkalmazott rendszer 

meggyengítését védik, hogy az ellenőrző szervek (a nemzeti állam) 

lehallgathassák a bűnszervezetek vagy a bűncselekményekkel gyanúsítottak 

üzeneteit, és azok között, akik a rendszer integritását, a titoktartás 

érvényesülését, a polgárok közötti kommunikáció biztonságát védik. 

Ahhoz, hogy szembenézzünk ezzel és sok más, napjainkban felmerülő 

vitával, elemezni kell a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos 

kérdéseket. Különösen abban a felfogásban, hogy mit jelent ez, mi indokolja 

ezt. 

A véleménynyilvánítás szabadságát többféleképpen lehet indokolni, 

és két fő támogatási vonalat kell kiemelni, az instrumentális és az érdemi 

támogatást. Az instrumentális vonalon ez egy magasabb cél elérésének 

eszköze lenne, ami lehet a demokrácia, a demokratikus jogállamiság, az 

igazság felfedezése. Ami a lényegi vonalat illeti, az önmagában is számít, 

mert ez a polgárok sajátja, az emberi személy méltóságának velejárója. 4 

Eduardo Andrés Bertoni arra hivatkozik, hogy a demokráciával való 

kapcsolat a véleménynyilvánítás szabadságát olyan emberi joggá teszi, 

amelynek semmibe vétele veszélyezteti a demokratikus társadalmat 

vezérlő összes többi érték és elv érvényességét. 5 

E cikk szerzője úgy véli, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának 

igazolása mindkét vonalon, egyidejűleg és egymást kiegészítve történik. 

 
 
4 CHEQUER, Claudio. A véleménynyilvánítás szabadsága mint prima facie elsőbbségi alapjog (kritikai elemzés 

és javaslat a brazil joggyakorlat felülvizsgálatára). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 17. o. 

5 BERTONI, Eduardo Andrés. Prológus. In: A Liberdade de Expressão na jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos.       Elérhető a következő címen: 

http://www.adcsidh.org/images/files/documento_estandares_libex_ final_ultimoport.pdf, hozzáférés: 2021. január 

10.
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A véleménynyilvánítás szabadsága eszköz és cél, az élő vagy aktív 

demokrácia létezésének egyik alappillére és feltétele. 

Ami a médiát illeti, az 1988. évi szövetségi alkotmány VIII. címének 

V. fejezete foglalkozik az ezzel kapcsolatos kérdésekkel, a 

véleménynyilvánítás szabadságát együttesen tekintve. A 220. cikk (caput) 

tiltja a gondolat, az alkotás, a kifejezés és az információ bármilyen módon 

történő megnyilvánulásának korlátozását. 

Látható tehát, hogy a jelenlegi brazil alkotmány szövege nagy 

hangsúlyt fektetett a véleménynyilvánítás szabadságára, a szabad 

újságírásra, a mindenféle korlátozás nélküli megnyilvánulásra. Ez az 

álláspont a katonai diktatúra és a sajtó széles körű cenzúrájának idejére 

adott válasz volt. Annak ellenére, hogy a brazil alkotmány kiemelten kezeli 

a véleménynyilvánítás szabadságát, legyen az egyéni vagy kollektív, a 

törvényes kábítószerek reklámozására és a sajtótermékek monopóliumára 

vagy oligopóliumára vonatkozó korlátozásokat is tartalmaz. 

Ebben a pontban az alkotó helyesen cselekedett, és ugyanolyan 

veszélyes, mint a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása, hogy a 

tömegkommunikációs eszközök ellenőrzése monopóliumok vagy 

oligopóliumok kezében összpontosul. A kulturális, művészeti és oktatási 

célokat a szövetségi alkotmány szintén a tömegkommunikáció által 

betartandó elvekként határozta meg. 

A 222. cikk korlátozza a kommunikációs eszközök külföldi szervezetek 

általi ellenőrzését: "Az újság- és rádióműsor-szolgáltató vállalatok, 

valamint a hang- és képfelvételek tulajdonjoga kizárólag brazil anyanyelvű 

vagy tíz évnél régebben honosított személyek, illetve a brazil jog szerint 

alapított és az országban székhellyel rendelkező jogi személyek 

tulajdonában van "6. 

 
 
 
6 Brazília, alkotmány (1988). A Brazil Szövetségi Köztársaság alkotmánya. Brasília, DF: Szövetségi Szenátus, 

1988. Elérhető a http://www.planalto.gov.br/ccivil_03?constituicao/constituicao. htm címen. Hozzáférés: 05 Jan. 

2021.
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Brazíliában rádió- és televíziós frekvenciakoncessziók rendszere 

működik, és a végrehajtó hatalom felelős az ilyen engedélyek 

meghatározott időre történő megadásáért vagy megújításáért. Az 1988-as 

szövetségi alkotmány 223. cikke a koncessziós rendszer néhány részletét 

tartalmazza. 

Ezért a Brazil Szövetségi Köztársaság 1988. évi alkotmánya a 

véleménynyilvánítás szabadságát az itt eredetileg meghatározott két 

irányvonal mentén biztosítja, olykor a szubsztancialitást (az 5. cikk 

szakaszai), más részekben pedig a teljes értelemben vett demokratikus 

jogállam megvalósításában rejlő eszköztárat részesítve előnyben. 

Azt is fontos kiemelni, hogy a brazil legfelsőbb bíróság számos, a 

véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos ügyben hozott ítéletet, és 

instrumentális értelmezést adott ennek a jognak, a demokrácia fontos 

előfeltételeként értelmezve azt. Salise Monteiro Sanchotene azonosított 

néhány hermeneutikai normát, amelyet a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság a 

szólásszabadsággal kapcsolatban alkalmaz, ezek a következők: nem védi a 

bűncselekményeket, nem ösztönzi a faji intoleranciát és az erőszakot, nem 

engedélyezi olyan képmás hozzájárulás nélküli reprodukálását, amely - 

még becsmérlő cél nélkül is - a becsület megsértését jellemzi, és az 

igazságszolgáltatás számára tartja fenn az esetleges visszaélések 

értékelését7. 

A Legfelsőbb Bíróságot zaklatják, félreértik, kritizálják a digitális 

influencerek és olyan emberek, akik nem értik megfelelően

 intézményi funkciója. Politikai igazodást követelnek, 

holott éppen a többi hatalom ellensúlyozására lenne szükség. Összefogást, 

egy kollektív testület döntéseit követelik, miközben a Legfelsőbb Bíróság 

legnagyobb gazdagsága az eltérésekben, a vitákból eredő episztemikus 

kényszerben rejlik. 

 
 
7 SANCHOTENE, Salise Monteiro. Limites, ponderaçőes de direitos fundamentais. A véleménynyilvánítás szabadsága 

és a becsülethez/emberi méltósághoz való jog. In: PAULSEN, Leandro (coord.) General Repercussion in 



Extraordinary Appeals: Studies in honor of Justice Ellen Gracie. Porto Alegre: Ügyvédi könyvtár, 2011, 232. o.



496 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
Egy nemrégiben történt epizódban egy szövetségi képviselő olyan 

videót rögzített, amelyben megtámadta és megfenyegette a Szövetségi 

Legfelsőbb Bíróság több miniszterét, megsértette az intézményt, és 

védelmébe vette az AI-5 visszatérését. Alexandre de Moraes miniszter 

döntése alapján letartóztatták, ezt a letartóztatást később a miniszterek 

egyhangúlag megerősítették. A tény nyilvános és széles körben ismert, de 

ami itt a legérdekesebb, az az azt övező reflexiók. A Lenio Luiz Streck által 

írt cikkből a Conjur kivonatok: "Azt mondja a képviselő, hogy a mentelmi 

jog védőköpenye alatt volt. De mindenekelőtt a mentelmi jog célja a 

demokrácia védelme, és nem az, hogy pajzsként szolgáljon a demokrácia 

elpusztítására. 

Lenio pontos volt és célba talált, amikor ezt említette: "És ez egy 

újabb epizód az utóbbi idők számos epizódja közül, amikor valami 

törvényes dolgot használnak fel az ellenkezője védelmére. Itt a mentelmi 

jog ellentmond a létezésének". Később ugyanebben a cikkben Lenio a 

következőket állapította meg: "A jogállamiság megtámadása olyan dolog, 

amelyről egyetlen demokratának sem kell hallgatnia. Nem tetszik a 

Legfelsőbb Bíróság? Képzeld el, milyen lenne nélküle. 9 

 

4 - A  Szövetségi Legfelsőbb Bíróság által 2021. február 11-én felállított tézisek és a 

véleménynyilvánítás szabadságának néhány korlátja 
 

A brazil legfelsőbb bíróság nemrégiben megvitatta a 

véleménynyilvánítás szabadságának és a feledésbe merüléshez való jognak 

a kérdését. A vita pontosabban a felejtéshez való jog elismeréséről szólt a 

brazil alkotmányjogban. A vélemény többsége szerint a feledésbe 

merüléshez való jog összeegyeztethetetlen az Alkotmánnyal. 

 
 
8 STRECK, Lenio Luiz. Isten meghalt, és most minden lehet? Gondolatok a képviselő letartóztatásáról. Conjur 17-02-

2021. Elérhető: https://www.conjur.com. br/2021-feb-17/streck-deus-m morreu-agora-tudo-prisao-deputado 

Hozzáférés: 18 fev. 2021. 

9 STRECK, Lenio Luiz. Isten meghalt, és most minden lehet? Gondolatok a képviselő letartóztatásáról. Conjur 17-02-

2021. Elérhető: https://www.conjur.com. br/2021-feb-17/streck-deus-m morreu-agora-tudo-prisao-deputado 

Hozzáférés: 2021. feb. 18.
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Brazília 1988. évi szövetségi alkotmánya, hogy a véleménynyilvánítás és a 

tájékoztatás szabadságának gyakorlása során elkövetett esetleges 

túlkapásokat vagy visszaéléseket eseti alapon kell elemezni. 

A teljes ítélőtábla ítélete 2021. február 11-én zárult, a 1010606. számú 

rendkívüli fellebbezést elutasították, elismert általános visszahatással. A 

Legfelsőbb Bíróság által a 786. ügy tárgyalásakor megerősített tézis a 

következő volt: 

 
A feledésbe merüléshez való jog gondolata összeegyeztethetetlen a szövetségi 

alkotmánnyal, amely szerint az a hatalom, amely az idő múlása miatt 

megakadályozhatja a médiában - analóg vagy digitális - közzétett valós és 

jogszerűen szerzett tények vagy adatok nyilvánosságra hozatalát. A 

véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadságának gyakorlása során 

elkövetett esetleges túlkapásokat vagy visszaéléseket eseti alapon kell elemezni, 

az alkotmányos paraméterek, különösen a becsület, a képmás, a magánélet és 

a személyiség védelmével kapcsolatos paraméterek, valamint a büntetőjogi és 

polgári jogi szféra kifejezett és konkrét jogi rendelkezései alapján. 10 

 

Érdekes, ha átírunk néhány érvet, amelyet a miniszterek ebben a 

vitában használtak, hogy aztán néhány megjegyzést tegyünk. Cármen 

Lúcia miniszter összefoglalóan kijelentette, hogy: "nincs mód arra, hogy a 

brazil jogrendszerből általános és teljes körűen kivonjuk a felejtést mint a 

véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó alapjogot" "és ezért "a kollektív 

emlékezethez való e g y é b  j o g o k  korlátozásának módjaként". Utalt a 

történelmi igazsághoz való jogra is a nemzedékek közötti szolidaritás elvén 

belül, és úgy vélte, hogy jogi szempontból nem lehetséges, hogy az egyik 

nemzedék megtagadja a következőtől a történelem megismerésének jogát. 

"Ki fog tudni a rabszolgaságról, a nők elleni erőszakról, az indiánok elleni 

erőszakról, a 

 
 
 
10 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp? incident=5091603 Hozzáférés: 2021. febr. 13.
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melegek, ha nem az agresszió, a kínzás és a nőgyilkosság létezését 

bizonyító konkrét példák közlésével és bemutatásával?" 11 

Ricardo Lewandowski bíró a maga részéről kijelentette, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadsága kiemelkedő fontosságú jog, amely a 

demokratikus jogkörök gyakorlásához kapcsolódik. Értelmezése szerint a 

feledésbe merüléshez való jog, mint kategória, csak eseti alapon, 

értékmérlegelés során állapítható meg, annak mérlegelése érdekében, hogy 

a két alapjog (a véleménynyilvánítás szabadsága vagy a személyiségi jogok) 

közül melyik érvényesüljön. "Az emberiség, még ha el is akarja nyomni a 

múltat, mégis köteles újraélni azt" - mondta. 12 

Gilmar Mendes miniszter azt állította, hogy a magánélethez és a 

magánélethez való jog alapján a személyek (szerző és áldozat) adatainak, 

képmásának és nevének f e l h á b o r í t ó  v a g y  k í n o s  

n y i l v á n o s s á g r a  k e r ü l é s e  kártérítéshez kötött, még akkor is, ha 

közérdekű, történelmi és társadalmi érdek áll fenn, és a származási 

bíróságnak kell elemeznie a kártérítési kérelmet. Arra hivatkozott, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadsága és a feledésbe merüléshez való jog 

ugyanannak a hierarchiának a normái, és pontosan meg kell vizsgálni, 

hogy melyiküknek kell érvényesülnie a válaszadáshoz való jog és az 

esetleges kártérítés ellenőrzése érdekében. 

Marco Aurélio de Melo elmondta, hogy a brazil szövetségi alkotmány 

220. cikke biztosítja a gondolat, az alkotás, a véleménynyilvánítás és az 

információ szabad megnyilvánulását, és hogy ez a cikk egy olyan fejezetben 

szerepel, amely a jogok védelmét jelzi. "Nem illik átadni a gumit, és hagyni 

a valódi obskurantizmusnak és a demokratikus légkör visszafejlődésének" 

- idézte. A miniszter szerint a médiumoknak kötelességük bemutatni a 

történteket. 13 

 
 
 
11 https://portal.stf.jus. br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460414&ori=1 Hozzáférés: 2021. feb. 

13. 12 https://portal.stf.jus. br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp? idConteudo=460414&ori=1 Hozzáférés: 2021. 



február 13. 13 https://portal.stf.jus. br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460414&ori=1 Hozzáférés: 

13 fev. 2021.
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A Legfelsőbb Bíróság jelenlegi elnöke, Luiz Fux miniszter azzal érvelt, 

hogy tagadhatatlan, hogy a felejtéshez való jog az emberi méltóság elvének 

logikus következménye, és amikor az alkotmányos értékek között ütközés 

van, akkor az egyiknek az érvényesülését kell megválasztani. A miniszter 

esetében a felejtés joga alkalmazható. Az ügyben azonban megjegyezte, 

hogy a tények közismertek és közkinccsé váltak, hiszen nemcsak a 

televíziós műsorban, hanem könyvekben, magazinokban és újságokban is 

bemutatták őket. 14 

Fontos hangsúlyozni, hogy a felállított jogi tézisek a brazil 

igazságszolgáltatás valamennyi intézményére alkalmazandók lesznek. A 

legfelsőbb bíróság bíráinak többsége amellett szavazott, hogy ne ismerjék 

el a felebbezéshez való jog alkotmányosságát. A szavazatok tartalmát 

elemezve látható, hogy egyes érvek a paradigmatikus esetre jellemzőek, 

mások viszont elméletileg általánosak. A következőképpen határozták 

meg: a véleménynyilvánítás és az információszabadság joga elméletileg 

elsőbbséget élvez az elfeledtetéshez való joggal szemben. A Legfelsőbb 

Bíróság világossá tette, hogy ez nem egy biztonságos magatartás, hogy a 

túlkapásokat és/vagy visszaéléseket eseti alapon lehet és kell elemezni. 

A szerző számára úgy tűnik, hogy a Legfelsőbb Bíróság válasza helyes, 

összhangban van a Brazil Szövetségi Köztársaság 1988-as alkotmányának 

előírásaival és az ország jelenlegi helyzetével. Bár a feledésbe merüléshez 

való jog ugyanolyan fontos, a brazil demokrácia még nem érte el a 

megfelelő érettségi szintet ahhoz, hogy helyesen különítse el a közérdekű, 

társadalmi és történelmi érdekű tényeket azoktól, amelyeket meg kell 

őrizni, hogy ne sérüljön az egyének megítélése, becsülete vagy magánélete. 

B r a z í l i a  elnyomása, a cenzúra és a katonai diktatúra idején elkövetett 

visszaélések még mindig nagyon is jelen vannak. Brazília még mindig nem 

tanult eleget az átláthatóságról, 

 
 
14 https://portal.stf.jus. br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460414&ori=1 Hozzáférés: 2021. febr. 13.
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szabadság, az ellentétes álláspontok tiszteletben tartása, és ezért az 

elfeledtetéshez való jog azonnali alkalmazása veszélyes és torzító hatású 

lenne. 

A véleménynyilvánítás szabadsága, legyen az egyéni vagy kollektív, 

korlátozott jog, amely konkrét esetekben mérhető. A brazil jogrendszer 

korlátokat állít vagy állít fel, amelyek között megemlíthetjük az anonimitás 

tilalmát, a gyűlöletbeszéd vagy a rasszizmus tilalmát, a válaszadás jogát, a 

műsorszolgáltatás előzetes engedélyezésének szükségességét, a 

szórakoztatás és a műsorok szabályozását, a visszaélések esetén a polgári 

és/vagy büntetőjogi kártérítési felelősséget, parlamenti mentesség a 

szavazások és tüntetések esetében, adómentesség a könyvekre, újságokra, 

folyóiratokra, az egészségre vagy a környezetre káros termékek 

reklámozásának korlátozása, a tömegtájékoztatási eszközök külföldi tőke 

általi ellenőrzésének tilalma, a televíziós és rádiós műsorszóró rendszerek 

monopóliumának vagy oligopóliumának tilalma. 

Az 1988-as szövetségi alkotmány több ponton is korlátozza a 

véleménynyilvánítás szabadságát. Példaként említhetjük az 5. cikk X. 

alszakaszának rendelkezéseit, amely kimondja, hogy nem szabad 

megsérteni más személy magánéletét, becsületét és képmását. Meg kell 

jegyezni: a véleménynyilvánítás szabadságára nem lehet hivatkozni más, 

az alkotmányban vagy a jogrendszer más normatív dokumentumaiban 

ugyanúgy garantált jogok megtámadására. 

Nem lehet megkülönböztetést alkalmazni, sem faj, nem, bőrszín, 

származás, vallás, társadalmi osztály alapján, mert ez sérti az 1988-as 

szövetségi alkotmányban ugyanúgy meghatározott egyéb alapvető jogokat. 

Ezen túlmenően az állam külön jogszabályokkal korlátozhatja és/vagy 

megtilthatja bármely olyan tartalom közzétételét, amely bármely alapvető 

jogot sért vagy bármilyen módon előmozdítja a megkülönböztetést. Jó 

példa erre az Önnel a 220. cikkely 4. §-a a Szövetségi Alkotmány 220. 

cikkelye
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1988, amely korlátozza a legális kábítószerek, például az alkoholtartalmú 

italok, a dohánytermékek, az agrotoxinok és a korlátozottan fogyasztható 

gyógyszerek reklámozását. A véleménynyilvánítás szabadságának 

korlátozására érdekes példa a következő 

az 1988-as szövetségi alkotmány 2016-A cikkéből kell levonni. Létrehozta a 

Nemzeti Kulturális Rendszert, megteremtve a döntéshozatali folyamatok 

demokratizálását a részvétel és a társadalmi ellenőrzés révén: 

 
216-A. cikk. Az együttműködésen alapuló, decentralizált és részvételi alapon 

szerveződő Nemzeti Kulturális Rendszer a Föderáció jogalanyai és a 

társadalom által elfogadott, a nyilvános, demokratikus és állandó kultúrpolitika 

közös irányításának és előmozdításának folyamatát indítja el, azzal a céllal, 

hogy a kulturális jogok teljes körű gyakorlása mellett előmozdítsa az emberi, 

társadalmi és gazdasági fejlődést. 

1. § A Nemzeti Kulturális Rendszer a Nemzeti Kulturális Tervben 

meghatározott nemzeti kulturális politikán és annak irányelvein alapul, és a 

következő elvek szerint működik: 

[...] 

X - a döntéshozatali folyamatok demokratizálása részvétellel és társadalmi 

ellenőrzéssel; 

 

Ennek az eszköznek az olvasásából látható, hogy közvetlen részvétel 

van a Nemzeti Kulturális Terv tartalmának kiválasztásában, azaz 

társadalmi részvétel van azok meghatározásában, akik a Kulturális 

Minisztériumtól finanszírozást kapnak. Ezek a tanácsok a társadalmi 

ellenőrzés kiváló formái, mivel nem cenzúrát jelentenek, hanem a 

társadalom demokratikus részvételének formáit a társadalom minden 

szakaszában. 

Amíg a polgárok aktívan részt vesznek a kommunikációs 

folyamatokban, amíg a szervezett mozgalmak ösztönzik a civil társadalom 

nagyobb mértékű bevonását a döntéshozatali folyamatokba, addig 

fejlettebb szintre jutunk, addig meglesz az emberi jogunk a 

kommunikációhoz.
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5 -  Gunther Teubner reflexív perspektívája a véleménynyilvánítás szabadságára 

alkalmazva 
 

A cikk elején azt állítottuk, hogy a szándékunk a brazíliai 

szólásszabadság rövid elemzése Gunther Teubner reflexív szemszögéből. 

Nos, a Gunther Teubner által megalkotott "reflexív jog" kifejezés a jogot 

egy olyan önpoiétikus rendszeren alapuló jogrendszeren keresztül 

értelmezi, amelynek meg kell tartania relációs rendszerszintű kapcsolódási 

pontját más társadalmi rendszerekkel, például a közgazdaságtannal, a 

szociológiával, a kommunikációval és a politikával. Ez a rendszerközi 

kommunikáció erősítheti a jogalkalmazók és más társadalmi szereplők 

szimmetrikus magatartását, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának 

életképes, társadalmilag elfogadható alkalmazása legyen. 

Ennek kiváltó oka lehet egy differenciált hermeneutikai értelmezés, 

amely innovatív, és amelyet a Törvény operátora határoz meg. 

Amennyiben a különböző társadalmi szereplők közelednek egymáshoz a 

közpolitikák előmozdításának fontosságával kapcsolatban, amelyben a 

társadalmi cselekedetek és cselekvések közelednek a véleménynyilvánítás 

szabadságának megerősítésében, a véleménynyilvánítás szabadsága a 

kollektív gondolkodás szerves részévé, az azt akadályozó cselekedetek vagy 

magatartások korlátjává válik. 

Abban a pillanatban, amikor a véleménynyilvánítás szabadsága egy 

olyan utat jelent, ahonnan nincs visszaút, amikor a gyengítésére tett 

bármilyen kísérlet elfogadhatatlan, akkor az aktív demokrácia egyik fő 

pillérét megteremtettük. Fel kell ébreszteni a társadalomban ezt a reflexív 

lelkiismeretet, ami túlmutat a puszta akaraton vagy vágyon, ez egy 

intelligens, transzdiszciplináris gondolkodás, a m e l y  h a t á r o k a t  

s z a b  é s  nem enged engedményeket a civilizáció és a szabadság e 

minimális szintjein. 

Canotilho szavaival élve, minden jogrendszernek szüksége van az alanyok, 

a szervezet és a szabályozás sokféleségére,
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de nem csak ezt, hanem hozzáteszi, hogy ha a jogrend valóságát vizsgáljuk, 

akkor azt találjuk, hogy vannak bizonyos "adatok", "társadalmi 

kristályosodások", bizonyos "jogi jelenségek", amelyeket az intézmények 

képviselnek, és amelyek s z a b á l y o k  s e g í t s é g é v e l  m ű k ö d n e k . 

A z  i n t é z m é n y  t e h á t  mindenekelőtt cselekvési modell vagy 

viselkedési norma, az egyén és a társadalom összekapcsolásának tere, a 

viselkedésminták és magatartásformák szocializálásának és 

stabilizálásának helye. Ezek az intézmények tehát viselkedési mintáknak 

tekinthetők, de ez nem jelenti azt, hogy nem változnak, vagy hogy 

immunisak az állami szabályozással szemben. 15 

Ezek az intézmények n o r m á k a t  h o z n a k  l é t r e , és a 

jogalkalmazó feladata a hatályos jogszabályok alkalmazása, a fennálló 

konfliktusok rendezése. Canotilho azzal zárja mondandóját, hogy a 

jogrend egysége véglegesen meghaladni látszik. A rend és a káosz közötti 

feszültség tehát ezzel a problémával szembesít minket: hogyan 

navigáljunk a normatív kozmoszban? Az itt elfogadott kiindulópont a 

következőképpen foglalható össze: a rend, a szabályok hierarchiája és a 

szabályok közötti konfliktusok nem kizárólag és alapvetően magukon a 

szabályokon alapulnak, hanem a politikailag legitimált intézmények 

rendjén. 16 

Gunter Teubner is így látta, ő is a mai világ kihívásait vette górcső alá, 

elméleti reflexiós alapjait nagyrészt Niklas Luhmann szociológiai 

tanulmányain elmélyítve. Így a jogi jelenség és a társadalmi viszonyok 

közötti összefüggéseket próbálja megmagyarázni, az autopoiesis 

fogalmából kiindulva tanulmányozza azokat a kapcsolatokat, amelyeket a 

jogrendszer a környezetével tart fenn. Gunter Teubner a minőségi 

 
 
15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2. kiadás, Coimbra: 

Livraria Almedina, 1998, 1.017. o. 

16 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2. kiadás, Coimbra: 
Livraria Almedina, 1998, 1.021. o.
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a biológiai rendszerek autonómiája és önreferenciája a társadalmi 

rendszerek, és ezen belül a jogrendszer magyarázatára. Luhmannal 

ellentétben, aki számára az autopoietikus rendszer autonóm és mint ilyen, 

zárt, Teubner e rendszerszintű autonómia relativitásából következtet. 

A jog és más rendszerek között tehát nem elhanyagolható kapcsolat 

áll fenn. A globalizáció a gazdasági logika jelentőségének felerősödéséhez és 

a politikai hatalom befolyásának elvesztéséhez vezetett, amennyiben az 

állami intézmények képtelenségét mutatja a termelés, a kereskedelem, 

valamint a javak és a javak elosztásának szabályozására. 

Az állami szabályozási kapacitás a globalizációs folyamatok 

következtében csökkent, és ez a kontextus jelenti Teubner tanulmányainak 

történelmi-politikai színterét. Olyan érveket keresnek, amelyek 

érvényesítik és legitimálják a jogot és a társadalmi szabályozást, és ezzel 

egyidejűleg fenntartják az olyan évezredes intézményeket, mint az állam. A 

jog autopoietikus elmélete ezt a választ magán a jogrendszeren keresztül 

kívánja megadni, a jogforrások elméletének kidolgozásával és 

alkalmazásával, amelyben a szabályok jogtudományi precedensek vagy 

m á s  endogén jogalkotási folyamatok révén keletkezhetnek. A 

rendszerszintű komponensek rendszerszintű komponensek, a rendszer

 egy élő rendszer autonóm módon öntermelő, önszabályozó, 

a környezettel kölcsönhatásba lépő, a saját struktúrája miatt, nem pedig 

külső tényezők hatására változik. 

Niklas Luhman rendszerelméleti perspektívája és annak teubneri 

reflexív változata a jogi jelenségek és a társadalmi viszonyok közötti 

kapcsolat megértésének differenciált formáját mutatja be. A jog 

megalapozott szociológiai értelmezését nyújtja, rekonstruálva a jog és a 

szociológia tárgyait a társadalmi-jogi jelenségek természetének 

magyarázatára. Minden elméleti modell azon szempontok kiválasztásával 

kezdődik, amelyeket



Carlos Arruda Flores | 505 

 
fontosabbnak tartja egy adott jelenség magyarázatához, mint másokat. A 

nem kiválasztott vagy észrevétlenül maradt feltételezések a bemutatott 

elmélet gyenge pontjainak tekinthetők. Röviden, az elmélet a valóságok 

intellektuális reprezentációja. 

Érdekes a Marcelo Pereira de Mello által a Luhmann-féle 

rendszerszemléletről bemutatott elemzés: 

 
Luhmann javaslata szerint a rendszerszintű felfogás a társadalmi szereplők 

közötti interakciók rekurzív mintáit kívánja megmagyarázni, amelyek 

kommunikációs rendszereket alkotnak, amelyek valójában a társadalmak 

természetét alkotják. Luhmann a kortárs szociológiai elemzés fókuszának 

megváltoztatását javasolja, amely szerinte az általa "corpus mysticum"- n a k  

nevezett szubjektumon alapul.  A  s z e r z ő  azt is k r i t i z á l j a ,  hogy 

m i n d e n  kortárs szociológiai s z e m l é l e t  a  társadalmi cselekvést 

önmagában vett tárgynak tekinti a társadalom elemzésében. A szerző ily 

módon kívánja dekonstruálni a kortárs szociológia weberi ihletésű központi 

pillérét: azt az elképzelést, hogy a szociológiai elemzés elemi egysége a 

társadalmi cselekvések mint a társadalmi szereplőkként értelmezett 

szubjektumok konstrukciója. Luhmann a következő paradoxonnal 

problematizálja ezt a "hagyományos" felfogást: "Természetesen továbbra is 

mondhatjuk, hogy az ember cselekszik. Mivel azonban ez mindig a 

helyzetekben történik, a kérdés az, hogy a c s e l e k v é s  a z  e g y e s  

e m b e r n e k  v a g y  a  h e l y z e t n e k  t u l a j d o n í t h a t ó - e , és ha igen, 

milyen mértékben"  (LUHMANN, 1995, xliii. o.). 17 

 

Végül Luhman egy új modellt javasolt a társadalmi rendszerek 

magyarázatára, amelyet nyitott rendszerekként fogalmazott meg. Azt 

javasolja, hogy az egész és a rész közötti kettősséget a rendszer és a 

környezet közötti kettéválasztás révén lépjük át. A jogrendszer esetében az 

összes elemi egység, a jogi aktusok és maga a rendszer egészének egysége 

aktiválódik abból, amit a szerző a komplexitás redukciójának nevez. Ebből, 

 
17 MELLO, Marcelo Pereira de. REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 25: 153-169 NOV. 2005. 159. o. Xxxxxx 

Hozzáférés 2021. febr. 10.
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a rendszerek a környezetből érkező ingereket a saját rendszerszintű 

megértési és feldolgozási mintáiknak vetik alá. 18 

Gunter Teubner elemzési modelljében viszont a jog "reflexivitásának" 

fogalma jelenik meg, mint a szerző eredeti hozzájárulása a 

rendszerelmélethez, amellyel a rendszer-környezet kommunikáció 

feltételeinek megállapítására törekszik, a konkrét esetben a jogrendszer és 

a társadalmi, politikai és gazdasági alrendszerek közötti kölcsönhatásban. 

Teubner szerint a jogrendszer autonómiájának megértéséhez a kulcs az 

önmegfigyelés, az önalkotás és az önreprodukció hármas kapcsolatában 

rejlik. 

A jogrendszer csak akkor válik tökéletesen önreprodukálóvá, amikor 

a annak összetevői rendszerszintű összetevők A 

jogrendszer csak akkor válik tökéletesen önreprodukálóvá, ha 

önreferenciálisan konstituált rendszerkomponensei olyannyira 

összefonódnak, hogy a jogi aktusok és a normák kölcsönösen létrehozzák 

egymást, a jogi folyamat és a jogi doktrína pedig ezeket az összefüggéseket 

egymás után viszonyítja. Szigorúan véve tehát a jogi autonómia nemcsak a 

jog azon képességét foglalja magában, hogy saját elveket alkosson, hanem 

a cselekvések önalkotó képességét, a folyamatok "juridizálását" és a "jogi-

doktoriális" intézmények létrehozását is. 19 

Teubner két paradox folyamat közötti feszültséget azonosított: az első 

a jog autonómiája, amely a jogi formalizmus és a belső szisztematikusság, 

mint a jog kifejeződése, előretörésében tükröződik. Ez a társadalmi 

rendszerek funkcionális specializálódásából következne; a második 

folyamat az anyagi igazságosság elveinek és a tisztességes, jó és helyes 

tartalmának ugyancsak fokozatos beépülését érinti. 

 
 
18 MELLO, Marcelo Pereira de. REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 25: 153-169 NOV. 2005. 160-161. o. 

Xxxxxx Hozzáférés: 2021. február 10. 

19 MELLO, Marcelo Pereira de. REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 25: 153-169 NOV. 2005. 163. o. Xxxxxx 

Hozzáférés: 2021. február 10.
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a bírósági eljárásokhoz. Ily módon a juridicizáció nem a jog növekedését 

jelenti, hanem azt a folyamatot, amelynek során a jóléti állam egy új jogi 

típust, a szabályozási jogot hozta létre. 

Ezen a ponton kapcsolódik a szólásszabadság szabályozásához. A 

véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása mindig megújítja 

körvonalait, f e n n t a r t v a  n a g y f o k ú  r e l e v a n c i á j á t , még a 

világhálón keresztül a társadalmi kapcsolatokat jellemző dinamika miatt is. 

A fotók, videók, kommentek, dokumentumok vagy vélemények terjesztése 

által okozott azonnali károk lehetősége számos szervet és politikai szereplőt 

arra késztet, hogy szabályozza a  véleménynyilvánítás szabadságának 

gyakorlását. 

Vannak intézményeink, szervezeteink és társadalmi szereplőink, akik 

a teljes szabadságot védik, vagyis azt, hogy ne legyenek tilalmak vagy 

előzetes engedélyek a cselekmények gyakorlására vagy akár a közzététel 

mint szakmai tevékenység gyakorlására. Másrészt azonban vannak olyan 

polgárok, társadalmi szereplők és más intézmények és szervezetek, akik 

megértik, hogy a kép vagy a személyes adatok megőrzése fontosabb, mint 

a szabadság, hogy ez valakinek a személyes gyűjteményét vagy intimitását 

érintené. 

A véleménynyilvánítás szabadsága összeegyeztethetetlen az előzetes 

cenzúra intézményével, de nem is lehet valami korlátlan, szabályozatlan. 

Ebben az összefüggésben Brazíliában megjelent a 13.188/2015. számú 

szövetségi törvény20 , amely bevezette a válaszadás jogának rítusát. Ez az 

1988. évi szövetségi alkotmány 5. cikkének V. alszakasza által előírt 

intézmény, amely előírja, hogy a válaszlépésnek "arányosnak kell lennie a 

bűncselekménnyel". 

Ez a válaszadási jog a kárenyhítési kötelezettség doktrínája szerint fontos, 

mivel a saját kár minimalizálásának kötelezettségét jelenti, 

 
 
20 Brazília, 13.188/2015. sz. szövetségi törvény.
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Ez a Common Law tanítása, amelyet azonban a kontinentális európai jog is 

elfogad, és amely egyre nagyobb teret nyer a brazil jogban is. Eszerint a 

károsultnak nem szabad kihagynia magát, miközben a károsodása 

növekszik, vagyis ez valami hasonló a latin Dormientibus Non Sucurrit Ius, 

a jog nem segít annak, aki alszik, kifejezés logikájához. 

A kárenyhítési kötelezettség magából az objektív jóhiszeműség 

elvéből fakad. A kötelesség fennáll, és bár nincs jogi szankció a kárenyhítési 

kötelezettség elmulasztása miatt, ez a magatartás szükségszerűen 

tükröződik a kártérítés összegének megállapításakor. 

A válaszadás joga valami egészséges dolog a demokráciában, ez a 

sértett fél módja arra, hogy tisztázza vagy helyreállítsa az igazságot 

ugyanazzal az eszközzel, amellyel azt torzítva vagy tévesen közölték. Ez 

nagy előrelépést jelent a véleménynyilvánítás szabadságának hatékony 

megvalósítása terén. 

A véleménynyilvánítás szabadságának sarokköve az a reflexív 

megértés, hogy: "Nincsenek emberi jogok demokrácia nélkül, sem 

demokrácia emberi jogok nélkül". 21 Pontosan ez az, ami megmutatja a 

szólásszabadság határát, a korlátozás abban az emberi mivoltában van, 

amit az ember mondani, leleplezni, nyilvánosságra hozni szándékozik. 

A 13,188/2015. sz. szövetségi törvény nemcsak a válaszadáshoz való 

jog különleges rítusát határozza meg, hanem az eljárási és anyagi jogban 

is tükröződéseket generál. Továbbá, ha már rendelkezésre bocsátotta a 

véleménynyilvánítási szabadsággal való visszaélés által okozott károk 

megfékezésében elméletileg hatékony válaszintézkedést, a sértett fél 

számára az objektív jóhiszeműség elvéből eredő kötelezettségeket is 

teremt, például magának a kárnak az enyhítésére vonatkozó 

kötelezettséget. 

 
 
 
21 PIOVESAN, Flavia. Emberi jogok és nemzetközi igazságszolgáltatás: az európai, az amerikaiak közötti és az 

afrikai regionális rendszerek összehasonlító tanulmánya. 5. kiadás. São Paulo: Saraiva, 2014, 48. o.
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Következtetések 
 

A véleménynyilvánítás, a tények, a képek, dokumentumok vagy 

bármilyen anyag nyilvánosságra hozatalához való jog korlátozása a cenzor 

- akár az állam, akár a magánszemély - részéről erőszakot jelent. Ez a 

korlátozás sérti az emberi méltóság mindenre kiterjedő hatályát, a 

nyilvánosságra hozatal szabadságát és a mások általi megismeréshez való 

jogot. 

Ezért a véleménynyilvánítás szabadságát szabályként kell elismerni, 

még akkor is, ha demokratikusan akarunk élni. Csak a túlkapásokat kell 

kivizsgálni, az embertelen cselekedeteket vagy nyilvánosságra hozatalokat, 

illetve azokat, amelyek sértik az emberiesség vagy magának a 

demokráciának az elveit, korlátozni, megakadályozni kell, és a felelősöket 

megfelelően meg kell büntetni. 

Nyilvánvaló, hogy a közhatalom számos intézményi eszközzel 

rendelkezik a szabad gondolatnyilvánítás korlátozására, de ezeket csak 

szórványos, alkalmi esetekben lehet és szabad alkalmazni, amelyeket az 

igazságszolgáltatás eseti alapon elemez. 

A demokratikus jogállam égisze alatt minden alkotmányos szabály 

jogfölényt kapott, feltéve, hogy joghatással bír, különösen a jogokat 

meghatározó, azonnali hatályú szabályok, amint az az 1988. évi szövetségi 

alkotmány 5. cikkének 1. §-ából következik. 

Az 1988-as szövetségi alkotmány 5. cikkét vizsgálva egyértelmű, hogy 

a véleménynyilvánítás szabadságát az eredeti alkotmányozó alapvető 

jogként kezelte, és hogy ez a téma p á r a t l a n  jelentőséggel bírt és bír a 

brazil újrademokratizálódásban. 

Az ebben a cikkben kifejtett kérdésekből arra lehet következtetni, 

hogy a véleménynyilvánítás szabadságához való jog sokkal több, mint az 

állampolgárok egyéni joga, ez a követelmény a materializálódáshoz
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demokrácia, a demokratikus jogállam fenntartása érdekében. A 

véleménynyilvánítás szabadságának célja az egyén beilleszkedése az állam 

elé, az állampolgárság hatékony gyakorlása, az eszmék nyilvánosságra 

hozatala révén. 

Az aktív állampolgárság és az aktív demokrácia két olyan fogalom, 

amely összeegyeztethetetlen az előzetes cenzúrával. A demokratikus 

jogállamisághoz aktív, a döntéshozatalban ténylegesen részt vevő alanyra 

van szükség, aki nem csak a választójog időszakában gyakorolja 

állampolgárságát. Minden polgárnak részt kell vennie a közéletben, 

felügyelnie, véleményt nyilvánítania, követelnie, egyszóval teljes 

mértékben gyakorolnia kell állampolgári jogait. 

A legjobb ötletek komoly, az igazság mellett elkötelezett vitákból 

születnek. Egy adott kontextusban vagy problémában a jó és a rossz ötletek 

a korlátozásokon keresztül mutatkoznak meg. Egy ilyen környezet csak 

cenzúra hiányában és az állam állandó felügyelete mellett lehetséges az 

alapvető jogok minimális megsértése tekintetében. 

Az eszmék szabad vitája és a megbízható és minőségi információkhoz 

való hozzáférés a demokratikus jogállamiság egyik követelménye. Az 

álhírek és a származási hely azonosítása nélkül terjesztett anyagok 

elterjedése ugyanolyan káros, mint a cenzúra, mivel félretájékoztat, 

manipulál és hazugságokon vagy ténybeli torzításokon alapuló befolyást 

gyakorol. 

Az embereknek és magának az államnak mint intézménynek meg kell 

értenie, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága az állam túlélésétől függ, 

mivel ez teszi lehetővé a vitákat, a fejlődést, a társadalmi tudatosság 

növekedését, olyan helyzeteket, amelyek csak a szabad eszmecserével 

jönnek létre. 

A közösségi hálózatok a demokráciára káros jelenséget hoztak létre, 

az információ körkörösségét. Valamilyen rokonság vagy téma alapján 

csoportosuló emberek csoportjai olyan videókat, fotókat és tartalmakat 



terjesztenek, amelyek
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csak megerősítik a valóságról alkotott részleges vagy torz nézeteket. Nincs 

ellentmondás, az ötletek pluralitása, vita, kritikus gondolkodás. Ez a 

körkörösség felelős a kognitív tehetetlenségért, az involúcióért. 

A véleménynyilvánítás szabadsága a különböző hangok szabad 

megnyilvánulására utal, függetlenül attól, hogy azok bármilyen témában 

vagy személyről egyetértenek, teljesen vagy részben eltérnek egymástól. 

Mivel a demokrácia olyan kormányzat, amelyben a szuverenitás a népé és 

a népért van, szükséges, hogy a lakosság általános hozzáféréssel 

rendelkezzen az információhoz, és azt felhasználhassa állampolgári 

jogainak teljes körű gyakorlására. 

A véleménynyilvánítás szabadsága tehát a demokrácia egyik 

alappillére, mert ez teszi lehetővé a nép felhatalmazását, ami lehetővé teszi 

a hangok sokaságának meghallgatását. A diktatórikus kormányok 

manipulálják a médiát, a sajtót, az ellenvéleményeket elhallgattatják, a 

rendszer ellenzőit száműzik, egyszóval nincs szabadság, nincs kritika. 

Visszatérve Gunther Teubnerhez, számára a jog meghatározhatatlan, 

nem tekinthető sem földi tekintélyek, sem a szövegek tekintélye, sem a 

természetjog által meghatározottnak. A jog önreferenciával, saját 

pozitivitása szerint határozza meg önmagát22. Így a bizonyosság és a 

jogbiztonság propagált dogmái nem léteznek; a jog világában a 

kiszámíthatatlanság uralkodik23. 

Teubner számára a kiszámíthatatlanság, a körkörösség és a paradoxon a 

jog, pontosabban a jogrendszer jellemzői24. Sem a 

 
 
22 TEUBNER, Gunther. A jog mint autopoietikus rendszer. Fordította és az előszót írta José Engrácia Antunes. 

Lisszabon: Calouste Gulbenkian Alapítvány, 1993, 2. oldal. 

23 TEUBNER, Gunther. Jog és társadalomelmélet: három probléma. In: Tempo Social --- Revista de Sociologia da 

USP, v. 27, pp. 75---101, 2015, n. 2, p. 82. 

24 TEUBNER, Gunther. A jog mint autopoietikus rendszer. Fordította és az előszót írta José Engrácia Antunes. 

Lisszabon: Calouste Gulbenkian Alapítvány, 1993, 3. o.
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Még a jogforrások hierarchiája is kibújik ebből a körkörösségből, mert 

amikor az ember megpróbál magából a rendszerből kiugrani, magasabb 

szintű legitimációt keresve, még kevésbé meghatározott szabályokhoz, 

vagyis alacsonyabb szintű szabályokhoz folyamodik. 

Ami a paradoxonokat illeti, Leonel Severo Rocha szerint azok "akkor 

keletkeznek, amikor egy művelet lehetőségének feltételei egyben a 

lehetetlenségének feltételei is "25. Teubner számára az "önreferencia 

paradoxonai" egy olyan műveletről szóló ítéleteket hívnak elő, amely 

mindig potenciálisan megvalósítható, önmagával szembeni 

megkülönböztetés. A döntéshozatali folyamatot csakis meta-

megfigyeléssel, azaz a megfigyelés megfigyelésével lehetne végrehajtani. 26 

Teubner a következő magyarázatot adja arra, hogy mikor éri el a 

jogrendszer az autopoietikus bezártságot: 

 
Ha a hiperciklus gondolatát óvatosan a jogra alkalmazzuk, akkor azt látjuk, 

hogy a jogi autonómia három fázisban fejlődik (vö. 1. ábra). Egy kezdeti 

fázisban - amelyet "társadalmilag diffundált jognak" nevezünk - a jogi 

diskurzus elemei, struktúrái, folyamatai és határai azonosak az általános 

társadalmi kommunikáció elemeivel, struktúráival, folyamataival és 

határaival, vagy legalábbis az utóbbiak által heteronóm módon 

meghatározottak. A "részben autonóm jog" második szakasza akkor 

következik be, amikor a jogi diskurzus elkezdi meghatározni saját 

összetevőit, és operatív módon használni azokat. A jog csak akkor lép a 

harmadik és egyben utolsó szakaszba, amikor a rendszer alkotóelemei 

hiperciklusban artikulálódnak egymás között, és "autopoietikussá" válnak. 

 
A hiperciklusnak ez a tézise azt próbálja bemutatni, hogy a 

j o g r e n d s z e r e n  b e l ü l  hogyan a l a k u l n a k  k i  a  rendszerszintű 

viszonyok,  hogyan a l a k u l n a k  a rendszer belső viszonyai. 

 
 
25 ROCHA, Leonel Severo.     Az önmegfigyelés paradoxonai: a kortárs jogelmélet útjai. Curitiba: JM, 1997. 

26 TEUBNER, Gunther. A jog mint autopoietikus rendszer. Fordította és az előszót írta José Engrácia Antunes. 

Lisszabon: Calouste Gulbenkian Alapítvány, 1993, 7. o.
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Az autopoietikus társadalmi rendszerek elmélete, Teubner 

elmélkedései alapján helpsiana a jog jobb megértése,

 akár ismeretelméleti, akár dogmatikai szempontból, lehetővé 

téve a jog legkülönfélébb területein való mély elmélkedést. Kétségtelen, 

hogy a rendszerszintű elmélet releváns támogatásokat nyújt a 

véleménynyilvánítás szabadságához való jog értelmezéséhez, e jog 

árnyalataihoz, valamint ahhoz, hogy hogyan hatja át a társadalmi és jogi 

világot. 

Attól a pillanattól kezdve, hogy egy társadalomelmélet felépül, 

lehetővé válik, hogy az autopoiesis koncepciójából kiindulva alternatívákat 

teremtsünk a jogrendszer bezárására vagy megnyitására. Nyitás az egész 

tágabb, transzdiszciplináris megértése felé. 

Ez Teubner tanításának egyik legnagyobb értéke, hogy bemutatja a 

jogrendszer és számos más rendszer közötti kölcsönhatásokat, 

megmutatja, hogy nem egy zárt tartályban vagyunk, hogy a jog, vagy 

inkább a jogrendszer befolyásolja és befolyásolja, létrehozza és létrehozza. 

Több rendszer kölcsönhatásba lép egymással, befolyásolja egymást, 

segít a többiek megértésében, egy probléma megértéséhez meg kell érteni 

a kontextust, az egészet, amelybe beilleszkedik. Egy komplex elmélet 

javaslata egy komplex társadalom megfigyelésére intelligens, és nagyobb 

esélye van a sikerre, mert nem zárja le a jogrendszert, és nem is érti azt 

vízhatlan dologként. 

A (jogi, gazdasági, politikai) diszkurzív pluralitás a növekvő 

komplexitású társadalom gyümölcse, amelyben a különböző társadalmi 

rendszerek különböző funkciókat töltenek be. Végül Teuber a társadalom 

jogának megfigyelésére saját nézőpontját hozta, amely nyitott a jogi 

gyakorlattal való beszélgetésre. Ebben az összefüggésben a 

véleménynyilvánítás szabadsága a kommunikációhoz való jog, mint 

emberi jog következménye. 

Egy demokratikus társadalomban a kommunikáció magában foglalja a 



tájékoztatáshoz és a tájékozódáshoz való jogot, a magánélet tiszteletben 

tartásához való jogot, a részvételhez való jogot
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a nyilvános kommunikáció, röviden, a társadalmi jogok új korszakának 

kialakításában való kommunikáció. A kommunikációhoz való emberi jog a 

társadalmi és elektronikus kommunikáció által közvetített nyilvánosságban 

való részvételhez való joghoz kapcsolódik, a formális és anyagi egyenlőség 

feltételei mellett. 

Azt is igazolták, hogy figyelmet kell fordítani a nagy kommunikációs 

és szórakoztatóipari vállalatok érdekeire, mivel a kommunikációhoz való 

jog vagy a kommunikációhoz való emberi jog demokratikus és jogszerű 

részvételt feltételez a médiatartalom előállításának folyamatában, amit 

ezek a vállalatok általában nem tesznek lehetővé. 

Mivel tehát a társadalmi kommunikáció diffúz,  transzindividuális, 

oszthatatlan jog, amelynek jogcíme meghatározhatatlan, a tényszerű 

körülmények által összekapcsolt emberek, az e területen dolgozóknak 

tudatosan és felelősségteljesen kell részt venniük a jobb polgárok 

kialakításában. 

A véleménynyilvánítás szabadsága, ahogy itt elhangzott, nem valami 

korlátlan, mindenható dolog, éppen ellenkezőleg, nem engedi meg, hogy 

megtámadják azokat az alapokat, szerkezeti pilléreket, amelyekre épül. 

Leegyszerűsítve és redundánsan: nem lehet a szólásszabadságra 

hivatkozva megsemmisíteni a véleménynyilvánítás szabadságát vagy 

annak jogi, társadalmi és politikai előfeltételeit. A szabadság ott ér véget, 

ahol egy másik alapvető vagy emberi jog sérül, ahol a jogi és emberi 

korlátokat átlépik. Ezt eseti alapon kell elemezni, nem pedig elvontan vagy 

általánosságban. 

A véleménynyilvánítás szabadságához való jogot szélesebb, 

interdiszciplináris perspektívából kell elemezni. Nem a pragmatizmust 

védjük e fontos jog alkalmazása során, hanem annak a teljes kontextusnak 

az elemzését, amelyben ezt a jogot gyakorolták vagy gyakorolni kívánják.
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Jogi töredékek és normatív kompatibilitások: az elismerés, a 
megkülönböztetésmentesség és a dekolonialitás 

újragondolása a globális jogban 
 

Ellara Valentini Wittckind 1 

Rodrigo da Silva Vernes Pinto 2 

 
 

1 Bevezetés 
 

Az elismerés elméletén keresztül vezető út rávilágít a jogi 

fragmentációkra és azok normatív szférában jelentkező következményeire 

való szükséges figyelemre. A identitási napirendek hogy, a

 amelyek néha differencialista és nem univerzalizáló 

feszültséget erőltetnek az egalitarizmus rovására. Ezzel párhuzamosan 

zajlik a dekolonialista vita, amelyben a gyarmatosítás logikája által 

szekularizált hangok egy sor olyan hangja válik láthatatlanná, amelyek 

politikai és jogi szubjektumként történelmileg a jogi, társadalmi és 

politikai rendszerek közötti központi párbeszéd környezetének 

perifériájára szorultak. A társadalomelméleti és különösen a 

rendszerelméleti tanulmányok számtalan olyan fogalmat egyesítenek, 

amelyek képesek a jog számára nehezen kezelhető plurális jelenségek 

kifinomult olvasatát megfogalmazni. Ha az identitás elismeréséért 

folytatott küzdelem különböző társadalmi kontextusokban terjed, akkor ez 

 
 
 
1 Jogász, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missőes, Campus de Santo Ângelo-RS doktorjelöltje 

különleges jogokból, az Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missőes - URI, Campus de Cerro 

Largo-RS egyetemi tanára, az Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, Campus de São Leopoldo-RS közjogi 
mestere, az URI, Campus de Santo Ângelo-RS munkajog és eljárásjog posztgraduális képzésén végzett, és ugyanezen 

az egyetemen szerzett jogi diplomát. E-mail: ellarawittckind@gmail.com. 

Jogász, az Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS közjogi doktorjelöltje, a Centro Universitário Ritter dos 

Reis - UNIRITTER emberi jogi mesterszakos hallgatója, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) üzleti jogból doktorált, a Centro Universitário Ritter dos Reis - UNIRITTER jogi alapképzésben végzett. E-

mail: rodrigodsilva@hotmail. com.
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Lehetséges, hogy ez tükröződik az új szociális alkotmányosságban 

elmélyült globális társadalmi ágazatokban. 

A feltett kérdés az, hogy az elismerés elmélete és az identitáspolitika, 

az antidiszkrimináció és a dekolonialitás területén, valamint az 

alkotmányszociológia közötti párbeszéd képes lenne-e támogatni a 

Günther Teubner által vezetett elemzést a g l o b á l i s  j o g  

s z é t t ö r e d e z e t t s é g e  á l t a l  tapasztalt jogi ütközésekről (TEUBNER, 

2005)  e konfliktusok kezelésének perspektívájában. Ebben az értelemben 

a globális jogi pluralizmus által a társadalmi alkotmányosság szociológiai 

elméletének posztulátumain alapuló átalakulások hozzájárulnak a 

jogrendszerben elismerésre szoruló identitások potenciális 

konfliktusainak feltárásához. Ehhez kapcsolódóan a különbségek előírása 

egalitárius pillérekkel, amelyek nyitottak az alanyok sokféleségének (faj, 

nem, osztály, származás) részvételére univerzalizáló alapokon, képes 

lenne stabilizálni a rendszerek közötti társadalmi kommunikáció irritációit 

egy összetett világban. Egy luhmanni felfogás szerint a jog funkcióján 

belül lehetne-e foglalkozni az ebben az összefüggésben generált normatív 

elvárásokban rejlő esetleges társadalmi jóváhagyással (LUHMANN, 2016. 

71. o.). 

Ez a kutatás a pragmatikai-rendszeri mátrixon alapuló módszert 

alkalmazza (ROCHA, 147. o., 2013), amelyben a társadalmi dimenzióban 

operacionalizálható a társadalmi viselkedések komplexitásán és 

dinamikáján belüli megértés képessége az identitások felismerésére 

vonatkozó javasolt problematizáláson keresztül. Az alkalmazott eljárásmód 

a közvetett dokumentáció lesz, amely a nemzeti és nemzetközi 

bibliográfiából származik. 

A feltett kérdés megválaszolása érdekében a cikk két részre oszlik. Az 

első az Axel Honneth és Nancy Fraser tézisei alapján a felismerés 

elméletével, annak patológiáival foglalkozik.
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a jogi széttagoltság környezetében. A második részben a különbözőség 

dilemmáival és a jogi töredékek normatív összeegyeztethetőségének 

lehetséges módjaival foglalkozunk az egyenlőség, a 

megkülönböztetésmentesség és a dekolonialitás révén. Végezetül a témák 

témáit ismét elővesszük azzal a céllal, hogy a globális jog széttöredezettsége 

által tapasztalt jogi ütközésekből eredő konfliktusokból kivezető utakat 

mutassunk, azaz, hogy feloldhatók-e az elismerés, az identitáspolitika (az 

antidiszkrimináció és a dekolonialitás mentén) és az alkotmányszociológia 

közötti vitán keresztül, ez utóbbi a rendszerszintű megközelítés keretében. 

 
2 A jogi széttagoltság Günther Teubnerben 
 

Günther Teubner jogelmélet- és jogszociológus napjaink egyik 

legelismertebb szerzője és professzora, különösen a szociológiához és más 

diszciplínákhoz és tudományokhoz közelebb álló, a hagyományos, pusztán 

pozitivista/normativista vagy szociológiai megfigyelési irányvonalaktól 

eltávolodó jogelméletét illetően, amint arra Gilmar Mendes "Alkotmányos 

töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban" című művének 

előszavában rámutat (TEUBNER, 2016, 9. o.). 

Teubner munkájára hatással van Niklas Luhmann rendszerelmélete, 

hiszen ő is úgy értelmezi, hogy a modern társadalomban nem egy szerv 

általi hatalmi központosításról van szó, hanem az egyik vagy másik 

rendszer - legyen az politikai, társadalmi, gazdasági, állami - irányítási 

helyének variálásáról (TEUBNER, 2016). Hasonlóképpen, a szerző elmélete 

szerint a társadalmat többé nem lehet úgy tekinteni, mint amelyet a területi 

joghatóság szerint megkülönböztetett egyének csoportjai alkotnak, hanem 

mint olyan helyet, ahol a kommunikáció egyetlen kontextusban zajlik. Más 

szóval a társadalom Luhmann (1990a) számára a kommunikáció tere, 

akárcsak Teubner (2016) számára.
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Ennek mentén Teubner szerint szinte lehetetlen, hogy a jog megoldja 

az összes létező nemzetközi konfliktust, mivel azok a globalizáció 

kontextusában önszabályozó, autonóm rendszerek (mint a jog, a 

tudomány, a vallás, a politika, a gazdaság, az internet és mások) normáinak 

ütközéséből erednek, amelyek nem kommunikálnak közvetlenül 

egymással. Teubner aggodalma az állam szerepére vonatkozik a 

konfliktusmegoldásban, hiszen egy hierarchikusan felettes entitás vagy 

testület hiányában ki diktálja a játékszabályokat? Vajon a jognak a néző, a 

károk minimalizálása, a kapcsolatok és konfliktusok szabályozása 

(TEUBNER, 2016) vagy az "elvárások stabilizálása az esetleges 

csalódásokkal szemben" (COSTA; ROCHA, 2018, 10. o.) lenne a szerepe. 

Nem csoda, hogy Teubner kérdésfelvetései elgondolkodtatják az 

olvasót a társadalmi valóságról és a jog szerepéről egy rendkívül összetett 

társadalomban, amely a globalizáció soha nem tapasztalt kontextusában 

fejlődik, amelyet erősen jellemez az azonnali kommunikáció, a 

multikulturalizmus, a jogi pluralizmus, a likviditás, a saját szabályokkal 

rendelkező autonóm testületek által közvetített kapcsolatok, a 

hatalomközpontúság állandó változása, ahogyan azt már említettük 

(TEUBNER, 2016). 

A globalizációs forgatókönyvben ("globális funkcionális 

differenciálódás" 3) Teubner (2016, 91. o.) arra hívja fel a figyelmet, hogy 

az olyan rendszerek, mint a vallás és a gazdaság, globálisnak, azaz általános 

hatókörrel rendelkeznek, és bizonyos könnyedséggel kommunikálnak az 

egész világon. Önszabályozzák magukat, és nehézség nélkül 

kommunikálnak, nem törődve a konfliktusokat szabályozó állami hatalom 

létezésével. Másrészt a jog és a politika rendszerei nem így mutatkoznak 

meg. 

 
 
3 Teubner (2005) szerint a globalizáció hajtóereje a társadalom differenciálódása különböző autonóm társadalmi 

rendszerekre (mint például a gazdaság, az internet, a tudományok, a szociális, a közlekedési stb. rendszerek), amelyek 

túlmutatnak a területi határokon, és autonómiával és önszabályozással rendelkeznek. ), amelyek túllépik a területi 

határokat, és autonómiával és önszabályozással rendelkeznek.
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formában, azaz továbbra is az állam irányítása alatt maradnak4. Az e 

rendszereken belüli kommunikáció tehát nem jön létre akadályok nélkül, 

különösen normatív és hatalmi akadályok nélkül, mivel az egyes 

rendszereket érintő nemzetközi kapcsolatok és jogi normák nem folytatnak 

közvetlen párbeszédet. Ráadásul a Teubner (2016, 94. o.) szerint a "politika 

- jog - részrendszer" hármasa által létrehozott alkotmánya "nem talál 

megfelelőt a globális kontextusban". 

Teubner (2016, 92-93. o.) megközelítése egyértelmű ebben a 

tekintetben: 
 
 

A részrendszerek globális szinten nagyobb fokú autonómiára tehetnek szert, 

ha nincsenek olyan politikai-jogi intézmények, amelyek ezt a folyamatot 

támogatnák, sőt, az állami-nemzeti politika és jog, a területi érvényességre 

vonatkozó igényeikkel együtt még akadályozza is. [...]. A területiség nemcsak 

földrajzi értelemben,  h a n e m  a  hatalmi v i s z o n y o k  s z i m b o l i k u s  

s z f é r á j a k é n t  is értelmezhető. [...], konstitutív önmegalapozásának jogi-

politikai konstitúciója a területi határokhoz kötődik. 

 

Teubner alkotmányszociológiai tanulmánya tehát rendkívül 

gyümölcsözőnek bizonyul, hiszen a kollektív magánszereplők fellépése a 

konfliktusok megoldására a jogi rendszerekben nem az állam és a politika 

hatalomközpontúságát, hanem saját szabályait használja fel, ahogyan ez 

például a gazdaságban történik. Előfordul, hogy az olyan rendszerek, mint 

a jog és a politika, nem így kommunikálnak, ami felveti a Teubner által 

műveiben feltett kérdéseket, valamint a velük és a globális szinten 

kialakuló, egyre összetettebb konfliktusokkal való érintkezés során 

felmerülő további kérdéseket (TEUBNER, 2016, 24-26. o.). 

 
 
4 Luhmann (2016) számára a jogrendszer funkciója az, hogy stabilizálja a várakozásokat az esetleges 

megtévesztésekkel szemben, míg a politikai rendszer feladata az, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek az egész 

kollektivitást kötelezhetik. Ezért rendkívül bonyolult globális szinten kommunikációt teremteni e rendszerek között, 

mivel a "lehetséges csalódások" és a kollektivitáshoz szükséges döntések államról államra és autonóm szervről 

autonóm szervre változnak.



524 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
Ebben a forgatókönyvben létezik az úgynevezett "jogi fragmentáció", 

amely fogalom Teubner szerint azt mutatja, hogy a társadalmi rendszerek 

nagy része autonóm az állami szféráktól, és nagymértékben önszabályozó 

és specializált, így a konfliktusokat kezelő, korlátozó, megoldó és 

irányelveket megállapító szabályok globális szinten általánosan érvényesek. 

Eközben a jog és a politika szintjén széttagoltság tapasztalható, azaz az 

egyes államok még mindig a belső szabályaikon keresztül tartják fenn az 

ellenőrzést, és az államokon túl nagy nehézségekbe ütközik a konfliktusok 

megoldására irányuló kommunikáció e rendszerek között. (TEUBNER, 

2005, 116-117. o.). 

A "A globalitás tengerében csak alkotmányossági szigetek alakulnak 

ki" (TEUBNER, 2016, 107. o.) mondat döntő fontosságú, hogy ezt az 

összefüggést a szóban forgó rendszerekben figyelembe vegyük, mivel a 

jognak minden egyes új államközi feszültséghez igazodnia kell, a pozitív-

normativista modellről a rendszerszintű modellre áttérve, büntetésül, 

hogy nem veszi figyelembe a konfliktusok komplexitását, amelyek a kortárs 

globális társadalomban jelentkeznek, ahol minden rendszernek megvan a 

maga alkotmánya, konfigurálva a szerző által alkotmányos töredéknek 

nevezett alkotmányos töredékeket. 5 

Van tehát egy: 
 
 

[...] független rendek együttélése, nemcsak az állami, hanem az autonóm, nem 

állami társadalmi intézményeké is. A politika és a jog átfogó strukturális 

összekapcsolódása - ahogyan azt Luhmann a nemzetállami a l k o t m á n y o k  

k a p c s á n  megfigyelte -  g y a k r a n  n e m  t a l á l  megfelelőt a 

világtársadalom szintjén (TEUBNER, 2016, 107. o.). 

 
 
5 A Costa és Rocha (2018, 13. o.) által megfogalmazott szintézis tömören fogalmaz a kérdésben: "Miután megállapítjuk, 

hogy több, alkotmányos jellemzőkkel bíró jogrend kialakulását, amely a folyamatokból kialakult "[....] az állam nélküli 

globális rendek önkonstitucionalizálódása" című tanulmányában Teubner arra a következtetésre jut, hogy a globális 
léptékű funkcionális differenciálódáshoz való alkalmazkodóképesség tekintetében a könnyedséggel és terjeszkedési 

tendenciákkal rendelkező rendszerek - például a gazdaság - és a nemzeti szférához továbbra is erősen kötődő politika 
és jog rendszerei közötti különbséggel szemben a modern alkotmányosság hagyománya megszakad, ami az 

alkotmányosság új kontextusát mutatja be: az alkotmányos fragmentációét."
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Így az egynél több állami jogi komplexumot betartó szervek vitáival 

szemben a jognak nyitottnak kell lennie a párbeszédre, hogy megoldja 

azokat, félretéve a területi joghatóságból eredő, a jelenlegi valósághoz 

képest elavult puszta rendet, ahogyan Teubner elítélte a "Jog mint a 

globális társadalom autopoietikus rendszere" (2005) című könyvében. 

Ennek fényében a jogi széttagoltság nem csak az egymásnak 

ellentmondó normákra vagy politikai konfliktusokra utal, mivel az 

ellentmondások eredete a globális társadalmat átható különböző 

intézményesített racionalitásokban rejlik. 6 Ezért, még ha a jog nem is képes 

megoldani az összes ütközést, új jogi megfogalmazást kell javasolnia az 

egymásnak ellentmondó normák, politikák, esetek, racionalitások, a 

különböző vitatott globális társadalmi szektorok közötti kiigazítást, 

valamint a különböző nemzetközi szervezetek és szabályozási rendszerek 

"politikái" közötti összehangolást (TEUBNER, 2005, 116-117. o.). 

Fontos hangsúlyozni, hogy Teubner (2005) szerint a globális tervben 

a jogi széttagoltság ellen lehetetlen küzdeni, és legfeljebb a széttagoltság 

normatív összeegyeztethetősége érhető el (a hálózatos logikában 

egymásnak ellentmondó normák alapjától függően). Ez azért van így, mert 

röviden 

 
A diferencia de lo que ocurre en el Estado-nación, la unidad del Derecho 

mundial ya se basa estructuralmente en una consistencia de las disposiciones 

normativas que queda asegurada gracias a una judicatura jerárquica. Más bien 

se fundamenta procedimentalmente en el modo en el que las operaciones 

jurídicas se vinculan entre sí. Así, a través de dicho modo de vinculación, 

ordenamientos jurídicos sumamente diversas transfieren una 

 
 
6 Teubner (2005) azt javasolja, hogy a globális társadalmi rendszerek operatív klauzuláikban saját racionalitásokat 

hoznak létre, anélkül, hogy figyelembe vennék a többi társadalmi rendszert, ami konfliktualitást generál.
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vigencia vinculante normativa. Ő itt a társadalom differenciálódásának 

globalizációjának közvetett következménye. En efecto, también al nivel global 

se logra la unidad del sistema jurídico, pero, no obstante, de debe contarse con 

que aparecerán numerosos conflictos normativos básicos. En el Derecho 

mundial la unidad jurídica pasa de la consistencia normativa a la 

"interlegalidad" operativa (TEUBNER, 2005, 119. o.). 

 

A fentiek fényében Teubner tézise abban a ponton is meglehetősen 

szilárd, amelyben úgy értelmezi, hogy a globális jogi pluralizmus 

kontextusában le kell mondani arról az elképzelésről, hogy a globális jog 

normatív folyamatok és állami szankciók révén vagy magával a nemzetközi 

joggal szerez érvényt. Erre példa a lex mercatoria és a lex digitalis által 

előírt szabályozás, hiszen ezek a magánjogi rendszerek az államtól 

autonóm jogot hoznak létre, és szabályozzák konfliktusaikat, ami a 

félprivát jogrendszereknél is előfordul (TEUBNER, 2005, 120-121. o.). 

Fontos kiemelni azt is, hogy Teubner azt védi, hogy a globalizáció 

kontextusában a jog egysége elérhetetlen, és hogy a rendszerek és normáik 

között hierarchiák nélküli kapcsolatokat kell létrehozni, tekintve, hogy 

létezik "una compatibilidad normativa simple en lugar de la unidad 

jerárquica del Derecho"; a jogi normákat is az autonóm rendszerek közötti 

irritáció, megfigyelés és kölcsönös reflexió révén kell létrehozni, és végül, 

hogy "a Derechos közötti konfliktusokhoz való alkalmazkodás 

decentralizált eszközeit" kell jogi módszernek tekinteni (TEUBNER, 2005, 

p. 124). 

Így a Teubner által a jogi fragmentáltság elemzéséből a következő 

kérdés marad: "hogyan reagáljunk a normatív hierarchia hiányára" 

globális szinten, a jogrendszerben? A szerző megérti, hogy a hálózat 

csomópontjai közötti kölcsönös megfigyelés7 döntő fontosságú, a 

 
7 A "hálózatok csomópontjai" (Luhmann a "csatolás" fogalmával dolgozik) a rendszerek szerveződései, és a 

racionalitások közötti ütközések (csomópontok) gondolatából erednek.
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így a végső kötelező érvényű döntés a hálózaton belüli különböző 

megfigyelési pozíciókban hozott döntések sorozatának eredménye. 8 Ennek 

az a következménye, hogy a konfliktus eldöntése nem egy merev normának 

engedelmeskedik, hanem egy ahhoz igazodó sajátos megfigyelésnek, így a 

Törvény az adott esethez igazodik, amelyre igényt tartottak (TEUBNER, 

2005, 124. o.). 

Teubner munkája (2016, 161. o.) kiemeli a "hibrid alkotmány" 

javaslatát, amely válasz lenne az alkotmányos széttagoltságra. Ily módon 

egy ilyen alkotmány a magánszektorok részvételén alapulna a közszférával 

való kommunikációban, a szakmai csoportok, a nem kormányzati 

szervezetek, a nyilvános viták, az értelmiségi mozgalmak, a tömegmédia 

által alkotott szektorok részvételén, az expanzív jellegű társadalmi 

rendszerek önkorlátozása céljából, mint amilyen a Teubner által gyakran 

említett példa, a gazdaság. A szerző szerint "a jognak ilyen körülmények 

között az a feladata, hogy kárenyhítést hozzon létre, mérsékelve a 

racionalitások ütközéséből eredő önpusztító tendenciákat" (TEUBNER, 

2005, 133. o.). 

Ez azt jelenti, hogy az expanzív jellegű társadalmi rendszerek 

önkorlátozása a párbeszéd és a jogaik jogi elismerésére törekvő csoportok 

részvétele révén a közhatalom szféráiban adott lehet, ami egy hibrid 

alkotmány hipotézisét alakítja ki. A különbségek azonosítása, elismerése és 

elfogadása egalitárius pillérekkel, amelyek nyitottak a különböző alanyok 

(faj, nem, osztály, származás) részvételére, univerzalizáló alapokon, képes 

lenne stabilizálni az irritációkat a rendszerek közötti társadalmi 

kommunikációban egy összetett világban, mivel a csoportok feltételein 

keresztül történne. 

 
 
 
8 A jogrendszer egyfajta immunizáló szer az autonóm rendszerek (mint például a gazdaság) ellenőrizetlen 

terjeszkedésével szemben, ahogy azt Luhmann (1990a, 368., 375. és 396. o.) tanítja.
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A globális rendszerben, és nem a párbeszéd és a nyitottság lehetőségét 

nélkülöző, rögzített normativizmus által közvetített, hegemón szemléletű 

világban. 

 
3 Párbeszéd az Axel Honneth és Nancy Fraser elismerése és a Günther Teubner által 
javasolt jogi széttagoltság között 
 

A felismerés különösen érdekes fogalom számos filozófiai és 

szociológiai elmélet számára, és a kritikai elmélet Hegel óta foglalkozik 

vele. Marx, Mead, Honneth és Fraser olyan teoretikusok voltak és vannak, 

akik szintén foglalkoztak és foglalkoznak a témával, különböző 

irányzatokban. 

Ennek alapján ebben a témakörben Axel Honneth elismeréselméletét 

közelítjük meg, párbeszédben Nancy Fraserrel, a kritikai elméletet 

(frankfurti iskola) képviselő Nancy Fraserrel, azzal a szándékkal, hogy a 

k i s e b b s é g i  c s o p o r t o k  e l v á r á s a i t  é s  k ö v e t e l é s e i t  

közelebb hozzuk a jog hegemón jellegének módosításának gondolatához, 

amely nem teszi lehetővé az egyenlő részvételüket a nyilvános viták és a 

döntéshozatal folyamataiban, hogy "irritációjuk" (luhmanni koncepció) 

vagy "tanulási kényszerük" után "önmódosuljanak" (fogalmak in 

TEUBNER, 2016, p. 163). Ennek az elemzésnek a hozzájárulását az esszé 

következő témáiban megközelített dekolonialista és antidiszkriminációs 

gondolatokkal fogjuk véglegesíteni. 

Axel Honneth német filozófus és szociológus, a frankfurti iskola 

kritikai teoretikusa, aki a felismerés elméletével kapcsolatos 

tanulmányokat dolgoz ki. Röviden, amivel érvel, az az, hogy az egyének 

identitását a szeretet, a szolidaritás és a Törvény szférájában való 

elismerésük határozza meg, és javaslatának sémája a következő: 

szubjektum - szeretet - önmagához való pozitív viszony - társadalmi 

elismerés - szolidaritás - Törvény (HONNETH, 2003).
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Ily módon a szeretetet megtapasztaló alany önbizalommal 

rendelkezik; amikor jogi elismerésben részesül, önbecsülést fejleszt, és 

amikor a társadalom tagjaként megbecsülve látja magát, amikor 

reflexivitás lép fel, önbecsüléssel rendelkezik. Ha mindezen szférák 

teljesülnek, az alany "teljes önmegvalósításban" részesül. Másrészt, ha 

megvetést és tiszteletlenséget tapasztal, nem teljesíti a teljes 

önmegvalósítás feltételeit, ami az elismerésért folytatott küzdelemben 

csúcsosodik ki, hogy kölcsönös elismerést kapjon (HONNETH, 2003a). 

Honneth szerint (HONNETH, 2003) a másik azért szűnik meg 

felismerni, mert: a) van egy meggyőződés, előítélet vagy sztereotípia, 

amely tagadja azt; b) az egyén, aki tagadja, elmerül egy olyan felfogásban, 

hogy a másikat tárgynak tekinti (nincs úgynevezett "gyakorlati 

önkapcsolat"). Ez következésképpen megakadályozza a másiknak mint 

jogtulajdonosnak az elismerését. 

Honneth (2003) kezdetben úgy értelmezte, hogy az egyén negatív 

tapasztalatai az elismerésért folytatott küzdelem mozgatórugói, amiből a 

filozófus elméletének normatív potenciálját merítette, ahogy az a fenti 

sorokból is kiderül. Ennek eredményeképpen Nancy Fraser (2003a), 

feminista filozófus, aki szintén a kritikai elmélethez tartozik, 

megkérdőjelezi ezt a potenciált. védekezett a szerző,

 mert propounds hogy az elismerés nem csupán a 

szeretet, a szolidaritás és a jog mérlegének kitöltése révén történik, hanem 

a kisebbségi csoportok részéről is szükség van elismerésre és 

újraelosztásra, valamint a közszférában való paritásos részvételre, így 

valósítva meg a társadalmi igazságosság eszményét. 

Fraser (2009) a kanti elméletből merít ihletet, és az elismerést egy 

mindenki által elfogadott egyetemes igazságossági mérce alapján próbálja 

megmagyarázni, mivel minden e m b e r n e k  u g y a n a z  a z  erkölcsi 

é r t é k e .



530 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
és egyenlő esélyekkel kell rendelkezniük a társadalmi kapcsolatok és 

tapasztalatok terén. 

Így a filozófus (FRASER, 2003; 2012) politikai deficitet kifogásolt 

Honneth elismeréselméletében, kritizálva pszichologizált 

gondolatmenetét. Ebben az irányban Fraser világszerte hitelesnek és 

kritikusnak elismert gondolatai az intézményesített diszkriminatív 

gyakorlatok elemzését javasolják, és a kisebbségi csoportok (amelyeket ő 

szubalternáknak nevez) különböző formákon keresztül történő 

részvételének szükségességével foglalkoznak a közszférában. 

Az egyik ilyen lehetőség az alárendelt ellen-nyilvánosságokon 

keresztül valósul meg, amelyek "olyan párhuzamos diszkurzív színterek, 

ahol a társadalmilag alárendelt csoportok tagjai ellen-diskurzusokat 

találnak ki és terjesztenek, hogy identitásuk, érdekeik és szükségleteik 

ellentétes értelmezéseit fogalmazzák meg". Az ilyen ellen-közönségek teret 

adnak a szubaltern csoportok követeléseinek, valamint a hegemón 

csoportok addig "vitathatatlan" érdekeiről szóló vitának a rétegzett 

társadalmakban, de a multikulturális és egalitárius társadalmakban is, és 

annak szükségességének, hogy újraértékeljük a hegemón csoportok 

alárendelésének és az alárendeltek ekként való fenntartásának módjait 

(FRASER, 1992, 123. o.). 

Bunchaft elgondolkodik, elemezve Fraser javaslatát, miszerint: "a 

társadalmi mozgalmak az ellenállás ezen ellen-közönségein keresztül 

bővítik a nyilvánosan artikulált igazságtalanságokról való tudás körét, 

kiterjesztve a nyilvános ész univerzumát", egy ellen-hegemón 

mozgalomban (BUNCHAFT, 2014, 467. o.). 

Honneth (2008) az új írások kidolgozása során arra jutott, hogy a 

pozitív (és már nem a negatív) tapasztalatok alkotják a szubjektumot, és a 

felismerés horizontja lesz
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normatív, utat engedve a társadalmi szabadság elemzésének9 , mivel 

szükséges, hogy az intézmények képesek legyenek beépíteni az említett 

szabadság hatékonyságának társadalmi feltételeit. A társadalom azonban 

patológiákat10 mutat, azaz eltéréseket attól az ideáltól, amelyet a racionális 

univerzális társadalmi megvalósításával kellene elérni. 

Hogy túllépjünk ezen a patologikus valóságon, Honneth (2008) a 

következőket javasolja: új, különösen nem európai nézőpontok bevonását, 

valamint a racionalitás fogalmának szélesebb körű és differenciáltabb 

megközelítését, amint azt a folytatásban elemezni fogjuk a dekolonialista 

gondolkodás megközelítésében. 

Az elismerés itt a társadalmi rendben való részvétel eszközeként 

jelenik meg a társadalom jogi státuszának kijelölése során is, vagyis a 

megfelelően elismert egyének a jogi-normatív rendjük megalkotása révén 

gyakorolhatják az együttgondolkodás jogát. Ez a politológiai dimenzió 

tehát az állampolgárságra és a nyilvános tanácskozásra összpontosít, abból 

a felfogásból kiindulva, hogy az alanyoknak a szabadságok és pozitivizált 

jogok mellett kölcsönös kötelességeik is vannak (HONNETH, 2003; 2009). 

Ebből a szempontból Honneth amellett érvel, hogy a tagok racionalitását a 

reflexív együttműködésen keresztül kell becsatornázni, lehetővé téve az 

önérdek és a közjó érdekeinek összeegyeztetését (LYSAKER, 2011). 

Fraser (2012) azt tanítja, hogy az elismeréshez kapcsolódó cselekvések 

szükségesek ahhoz, hogy "az elhanyagolt identitások újraértékelése" 

megtörténjen, 

 
 
9 A jogi [negatív] és az erkölcsi [reflexív] szabadság közötti dialektikus szintézis a társadalmi szabadságban, a 

"magammal-másikban-való-másikban-létben, az együttműködő és nem a versengő értelemben, az együtt- és nem az 

ellen-való-létben valósul meg. ". (SIMIM, 2015, 651. o.). 

10 Honneth (2008, 394. o.) Hegel művével kapcsolatos olvasata szerint a társadalmi patológia a közös célok 

elvesztéseként jelenik meg, a hiányos racionalitás eredményeként, amely úgy jelenik meg, mint a társadalmi 

képtelenség arra, hogy megfelelő módon kifejezze az intézményeiben, gyakorlataiban és napi rutinjaiban már benne 
rejlő racionalitást. Más szóval, a társadalom tisztában van azzal, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy mindenki 

részese legyen a döntéshozatali folyamatoknak, résztvevője a kollektív életnek, de nem alkalmazza az ehhez szükséges 
magatartásformákat, így kialakul a  "kóros társadalmi konformáció", a paradigmaváltás tehetetlensége. A kisebbségi 

csoportok gyakorlatai és ellenhegemón diskurzusai módot adnának e paradigma megváltoztatására, feltéve, hogy a 

kisebbségeknek van helyük a közszférában való döntéshozatalban való részvételre.
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a kulturális sokféleség elismerése és felértékelése, [...] a társadalmi 

reprezentációs modellek megváltoztatása, ami módosítaná az egyes 

embernek az önmagáról és a csoportról, amelyhez tartozik, alkotott 

képét", mivel az el nem ismerés a globalizáció multikulturális terében "a 

társadalmi intézmények által létrehozott, intézményesített társadalmi 

alárendeltségi viszonyból" ered. 11 Figyelembe kell azonban venni, hogy 

Fraser (2012) nem azt állítja, hogy az identitások puszta és egyszerű 

felismerése a társadalmi változás motorja, mert amit kellene, az egy

 problematizáció a különbségtétel a következők között

 csoportok a  címre. az összecsapásuk. 

Így az elismerést az a lehetőség adná, hogy ezek a csoportok részt 

vehetnének a közszférában való részvétel és képviselet folyamatában, 

irányvonalakat szabva és problematizálva szükségleteiket az uralommal 

szemben, legyen az gazdasági, politikai vagy társadalmi. Így a másság 

elfogadása, a feketék, a nők, a homoszexuálisok, a migránsok 

identitásának12 elismerése nem elegendő, mert a legfontosabb az, hogy 

ezek a csoportok hangot kapjanak a közszférában zajló vitákban és 

vitákban, akár 

 
 
 
11 Fontos hangsúlyozni, hogy "a kritikai teoretikusok a kapitalizmust olyan társadalmi szerveződési formaként fogják 
fel, amelyben olyan gyakorlatok és gondolkodási modellek uralkodnak, amelyek megakadályozzák a történelem által 

már lehetővé tett racionalitás társadalmi használatát". A kapitalizmus egy "reifikáló, korlátozó racionalitást" tekint 

hegemónnak, ítéli el Honneth (2008, 408. o.). Ugyanebben az értelemben Fraser (2012) megjegyzi: Az "elismerés" 
korunk egyik kulcsfogalmává vált. A hegeli filozófiától örökölt kifejezés új értelmet nyer egy olyan időszakban,  amikor 

a kapitalizmus felgyorsítja a transzkulturális kapcsolatokat, lerombolja az értelmezési rendszereket és politizálja az 
identitásokat. A nemzet, etnikum, "faj", nem és szexualitás zászlaja alatt mozgósított csoportok azért küzdenek, hogy 

"elismerjék különbözőségüket". 

12 Az identitásfelismerés példáját Fraser a melegmozgalomban adja, amely a heteroszexualitás hegemóniájának 

fényében a homoszexualitás felértékelődését, a kultúraváltás posztulálását tételezi. a problematizálás, a 
homoszexuális/heteroszexuális dichotómia dekonstrukciójának, a párbeszéd terének megnyitásának példáját a 

queer-mozgalomban állapítja meg. így "az elismerés tárgya nem maga a csoport identitása kell, hogy legyen, hanem 

a csoport tagjainak a társadalmi környezethez való teljes körű tartozás státusza, amelybe beilleszkednek". az 
elképzelés szerint "az átalakító megoldások [...] a tiszteletlenség megszüntetésére törekszenek a mögöttes kulturális 

értékelési struktúra [fehér/fekete; homoszexuális/heteroszexuális] átalakításával", ami "a meglévő identitások és 

differenciálódás destabilizálásában" csúcsosodik ki, ami "az önmagunkról alkotott képünk megváltozását" 
eredményezi. Ennek fényében Fraser amellett érvel, hogy "a társadalmi kapcsolatokban való részvétel egyenlőségét 

kell követelni mindenki számára, a társadalmi igazságosság területét úgy kell meghatározni, mint az újraelosztás és 
az elismerés, az osztály és a társadalmi kapcsolatokban betöltött státusz" (Fraser, 2012).
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állami vagy globális. Honneth gondolatának lényege a felismerés, míg 

Fraseré a részvétel. 

Annak érdekében, hogy Honneth és Fraser vitáit közelebb hozzuk a 

Teubner által javasolt jogi fragmentáció elméletéhez, megállapítható, hogy 

a jog a kisebbségi csoportok részéről olyan mértékű nyomást és irritációt 

szenved el, amely a normatív statútumok felülvizsgálatát eredményezi, 

következésképpen módosítja a társadalmi megítélést e csoportok tagjaival 

kapcsolatban. A változásnak tehát strukturális jellegűnek kell lennie. 

Ennek fényében, amikor Teubner a "hibrid alkotmány" (2016, 161. o.) 

fogalmát javasolja a globális szintű jogi széttagoltságra adott válaszként, a 

magánszektorok, mindenféle csoportok, mint például a nem kormányzati 

szervezetek, szakszervezetek, mozgalmak részvételének szükségességére 

hivatkozik a közszférával való kommunikációban, annak érdekében, hogy 

korlátozzák az expanzív társadalmi rendszereket, és módosításokat 

posztuláljanak az olyan rendszerekben, mint a politika és a jog. Ez az 

értékes javaslat hasonlít arra, amit Fraser szubaltern ellen-közönségeknek, 

a hegemón ellen-diskurzusok arénáinak nevez, valamint Honneth 

javaslatára a reflexív együttműködésre és - miért ne - a nem univerzalizáló 

racionalitások felülvizsgálatára. Röviden, a jog feladata, hogy korlátozza és 

enyhítse a racionalitások ütközéséből eredő önpusztító tendenciákat, és ezt 

a tézist az ebben a tanulmányban vizsgált kritikai elméletet művelők is 

támogatják. 

Ezen érvelés mentén megállapítható, hogy a Teubner szerinti 

"tanulási nyomás", vagy a luhmanni formájú "irritáció", amelyet a 

kisebbségi csoportok gyakorolnak identitásuk és a gazdaság rendszerére, 

magára a társadalmi rendszerre, a jog és a politika rendszerére vonatkozó 

posztulátumaik elismerése érdekében, képes fékezni egyesek túlzott 

terjeszkedési tendenciáját, másoknál (jelen esetben az utóbbi kettőnél) 

pedig a paradigmák módosítását.
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Ugyanígy, Fraser posztulátumai alapján, az újraelosztásért folytatott 

küzdelmek, amelyek a világ politikai-gazdasági szerkezetében gyökerező 

társadalmi-gazdasági igazságtalanságok ellen igyekeznek fellépni, olyan 

eszközök, amelyek nyomást gyakorolnak és irritálják a terjeszkedés kisebb-

nagyobb intenzitású rendszereit, és ellensúlyozni akarják azokat. Ennek 

fényében Fraser úgy értelmezi, hogy ezek a küzdelmek a gazdasági 

berendezkedés megváltoztatását követelik, hogy ily módon eltűnjenek... a

 differenciálások13. A következő skálán

 Fraser hangsúlyozza az alárendelt 

ellenközösségek fontosságát, mint a hegemón paradigmáktól való 

elszakadás lehetőségét. 

Az eddig elemzettek fényében megállapítható, hogy Fraser elképzelése 

kiegészíti Honneth elképzelését, kitöltve a politikai űrt az elméletében, 

abban az értelemben, hogy Fraser azt a gondolatot tanítja, hogy a bizonyos 

csoportok nyilvánosságból való kizárásának kontextusából a vita, a 

részvétel ellen-nyilvános színterei növekednek, amelyek a reprezentáció új 

formáihoz vezetnek. A nem-felismerés Honneth (2009) szerint leküzdhető, 

ha az univerzalizáló racionalitás új kontúrokat kap, azaz nyitott minden 

társadalmi csoport igényeire. Ezért a jog nem alapulhat olyan ideológiai 

alapokon és racionalitásokon, amelyek nem egyetemesek. A kolonialista 

gondolkodás, az európai, heteronormatív, fehér, férfi hegemónia által 

kovácsolt társadalom racionalitása nem képes kezelni a kisebbségnek 

tekintett csoportok posztulátumait, ami megakadályozza, hogy ugyanazok 

a jogok kedvezményezettjei legyenek, még ha formálisan azok is. Ez a 

 
 
13 Fraser úgy értelmezi, hogy az igazságtalanságnak "[...] két globális felfogása van. az elsőben a társadalmi 

igazságtalanság a társadalom gazdasági struktúrájából ered, és kizsákmányolás vagy nyomor formájában jelenik meg. 
a második, kulturális vagy szimbolikus jellegű, a társadalmi reprezentációs modellekből ered, amelyek értelmezési 

kódjaik és értékeik erőltetésével kizárják a "másokat", és kulturális dominanciát, el nem ismerést vagy végül 

megvetést szülnek. [A két forma összefonódik, és általában dialektikusan erősítik egymást. A gazdasági alárendeltség 
de facto akadályozza a kulturális termelésben való részvételt, amelynek normáit viszont az állam és a gazdaság 

intézményesíti.
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a csoportok mint a társadalom tagjainak leértékelése, mert a részvétel tere 

nélkül az alap nem módosul, és a csoportok konformitása patológiásnak 

mutatkozik. Hangsúlyozzuk, hogy a konformizmus nem csak a 

megbélyegzett csoportoké, hiszen a status quo folytonossága (nagyon) 

kedvező a domináns csoport számára (amelynek nincs oka megváltoztatni 

a számára kedvező valóságot). 

Honneth új szemlélettel járul hozzá a következő műveiben (2007), 

különösen a "Jog a szabadsághoz" (2011) címűben, ahol a racionalitás 

töredékeinek létezését mutatja be, amelyek hozzájárulnak a kritikai elmélet 

normatív alapokon nyugvó revíziójához, "egy rekonstrukciót posztulálva".

 a gyakorlatok és feltételek  a már 

intézményesített  elismerés, a társadalmi intézmények tág értelemben 

vett elemzése (SIMIM, 2015, 650. o.). Az egyetemesség újragondolása tehát 

nemcsak számára, hanem Fraser és Teubner számára is kulcsfontosságú, 

tekintettel a globális jog összetettségére és széttöredezettségére. 

 
4 A másság és a normatív kompatibilitás dilemmái 
 

Miután megteremtettük azokat az alapokat, amelyek alapján az 

elismerés elméletének korlátait a jog és a politika közötti rendszerszintű 

kommunikációban a jogi széttagoltság környezetében azonosítottuk, ez a 

rész a különbség dilemmáit és annak kölcsönhatások és strukturális 

kapcsolódások általi irritációit vázolja fel. A rendszerszintű mátrixot 

figyelembe véve, a politikában és a jogban tükröződő identitás társadalmi 

mozgalmak területén a cél az, hogy megoldjuk az ilyen rendszerek közötti 

strukturális összekapcsolódásból eredő problémákat a jogrendszer 

fejlődésében, a rendszer összetettségének megértésének potenciális 

képességével és egy megfelelő diszkriminációellenes út kikövezésével. A 

kapcsolat Luhmann rendszerelméletével és a strukturális összekapcsolódás 

fogalmával a jog és a politika közötti rendszerszintű kölcsönhatáson 

keresztül, a mozgalmakon keresztül valósulna meg.
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az identitás elismerése (például a faji identitás és a faji alapon történő 

megkülönböztetés tilalma). Az esetleges akadályok megoldása érdekében 

az evolúció "a komplexitás lehetséges struktúráit keresi, amelyek lehetővé 

teszik a jogrendszer sajátos fejlődését" (LUHMANN, 2016, 151. o.). 

Így, még mindig Luhmann referenciálisában, az ilyen evolúció 

feltételek teljesülése révén történne, amelyek között szerepelne egy 

autopoietikus elem variációja a kialakult mintákhoz kapcsolódóan, egy 

olyan struktúra kiválasztása, amely lehetővé teszi más reprodukciókat, és a 

rendszer stabilizálása, dinamikájának fenntartásával (LUHMANN, 2016, 

131. o.). A rendszerek közötti kommunikációval és szerkezeti 

kapcsolódásokkal lehetővé válna az evolúció. A keretrendszer kialakításával 

lehetővé válik a párbeszéd a jogrendszer stabilizálása érdekében 

felismerhető identitások jelentésének megértésében az evolúció feltételei 

között. A jogi széttagoltság, amely redukcionista szemlélettel nem 

elemezhető, igazolt, de többdimenziós perspektívából, 

ez párbeszéd lehetővé tenné a töredékek közötti normatív 

kompatibilitás (TEUBNER, 2005, 117. o.). A rendszerszemléletű 

iránymutatással a vizsgálat a differencializmus/egyenlőség és az absztrakt 

univerzalizmus/konkrét univerzalizmus konfliktusok, valamint a modern 

perspektíva/dekolonialista perspektíva közötti megkülönböztetés-ellenes 

konfliktusok megértését követi nyomon. 

 
4.1 Differenciálódás és irritációk a rendszerszintű kommunikációban 
 

Günther Teubner társadalomelméleti tanulmánya a jogi globalizáció 

közepette a globális társadalom töredékeinek igazolására vezet a 

rendszerszintű fogalmak és a policentrikus megértés révén (TEUBNER, 

2005, 118. o.). A különböző autonóm társadalmi rendszerek között a 

differenciálódás a területiségen túl zajlik, amelyet a funkcionális rendszerek 

közötti racionalitásbeli konfliktusok jellemeznek (TEUBNER, 2005, 118. o.). 

A  címre.
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mivel megértve, hogy a jog széttöredezettsége a j o g r e n d s z e r  

nemzetállami szétválasztásához vezetett, hanem a jogi műveletek 

összekapcsolásának módja által (TEUBNER, 2005, 119. o.). Ez azt jelenti, 

hogy a kortárs globális jog határok nélküli, univerzalizáló vízióban, a 

kortárs globális jog hatókörében a normák összekötő struktúrája (KJAER, 

2019, 15. o.), egy olyan térben, amelyben a jog a normatív konzisztenciától 

az operatív interlegalitásig (TEUBNER, 2005, 119. o.) áramlik, primordiális. 

Ebben a forgatókönyvben a kommunikatív amplitúdó megköveteli, 

hogy megnyíljon a működésében a párbeszéd képessége révén, amelyet 

egy olyan szemantika hat át, még ha nem is közös a rendszerek között, 

tekintettel a funkcionális különbségekre, amely érthető és alkalmazható a 

társadalomban egyenlőségi és megkülönböztetéstől mentes módon. 

Például a faji identitásnak adott jelentés, ha modern prizmára redukáljuk, 

atomizáljuk és eurocentrikus normákhoz igazítjuk, egyfajta rendszeren 

belüli elemzést feltételez. Másrészt az a felvetés, hogy a faj a 

gyarmatosításból örökölt kulturális, történelmi és társadalmi konstrukció 

eredménye, olyan értelmezési szubsztrátumot biztosít a kutató számára, 

amely sokkal jobban odafigyel a társadalmi struktúrák, jelen esetben a 

diszkriminatív struktúrák komplexitására, ami fokozza a joggyakorlatban 

a szerveződést és a döntést (ROCHA, 2013, 149. o.)14 . 

Az egyenlőség/különbség vita a jogtörténet egy sor körülményére 

vezethető vissza. Tekintettel arra, hogy ebben a tanulmányban nem 

lehetséges a tág megközelítés, a témát a francia forradalomtól kezdve 

lehet tárgyalni. Ez a törekvés párhuzamot von a gyarmati terjeszkedés és 

a hierarchikus társadalomban a választott személyekre korlátozott 

egyenlőség között. Ez mind a jogi gyakorlatban, mind a világ perifériáján 

lévő politikai és társadalmi rendszerekben így van. Ha az egyenlőség 

 
 
14 A pragmatikai-rendszerszemléletű episztemológián alapuló elemzési módszer.
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a francia Ancien Régime-mal való szakítás emblematikus, forradalmi 

szimbólumként akvilátus, egyébként más kontextusokban újrajelölték. 

Ebben az értelemben az első megközelítés a politikai, társadalmi és jogi 

rendszerek vizsgálata, a központ és a periféria kommunikatív elemzésének 

perspektívájából kiindulva. A centrumban a politikai-társadalmi-jogi 

h a t a l o m  b i r t o k o s a i , a periférián pedig az egyenlőségből származó 

értelemhez és értelemhez való hozzáférés renegátjai15. 

Ennek következtében az olyan kódok, mint az absztrakció és a 

konkrétság, az univerzalizmus és a partikularizmus, az egyenlőség és a 

különbség, áthatják ezt a vitát, akár az egyenlőség és a különbségek 

tiszteletben tartásának politikai rendszerében, ahogyan azt az előző 

részben láttuk, akár magában a Jogban, mint a társadalmi komplexitás 

megértésének támogatásában, amely annak autopoiesisének 

elismerésében és a törvényes/illikus kódnak való megfelelésben 

strukturálódik, amely képes megmondani, hogy mi a Jog és mi nem az 

(LUHMANN, 2006, 39. és 128. o.). 

Ami az egyenlőséget illeti, a jakobinus posztulátumok a 18. 

században a francia forradalom után az egyenlőség, a szabadság és a 

testvériség értékeinek jegyében, a kirekesztettek és a kiváltságosok, a 

nemesség és a papság közötti szembenállásban materializálódtak 

(MARTINS; REIS, 2019). A partikularista politikai paradigmák megtörtek, 

és a minden ember jogaként leírt axiómák egyetemessé tételét javasolták 

(MELLO; DONATO, 2011). Miután ez a szakasz véget ért, egy előrehaladott 

történelmi korszakban az egyenlőség pillérei az identitások elismerésének 

keresésével vastagodtak meg. A közösségi kérdések, a különbségek 

tiszteletben tartása és a kisebbségi jogok, valamint a formális és az 

egyetemes egyenlőség közötti viták kerültek előtérbe. Az irritációk a 

megtestesült 

 
 
 
15 A központ és a periféria kapcsolatával e kutatás tárgyában, a rendszerelmélettel és a Günther Teubner által 



kidolgozott jogi töredékekkel a 4.2. szakasz foglalkozik.
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a fehér, angolszász, protestáns paradigmához kapcsolódó univerzális 

kategóriák (FREDERICO, 2016), amelyek kiterjednek az európai, polgári és 

katolikus paradigmára. Akár a politikai rendszer programjában, akár a 

jogrendszer programjában, az  univerzalista/partikuláris kódok, az 

absztrakció/konkrétum Luhmann rendszerszintű szókincsével élve 

manipulálható és reformálható lenne a különbségként megjelenő 

egységeiben (LUHMANN, 2016, 39. o.). 

Ezek az új alapok az érintkezési zónákon keresztül lennének 

lehetségesek egy újraszignifikált szemantikában, hogy stabilizálják az 

univerzális/részleges, az absztrakt/konkrét és az 

egyenlőség/differencializmus viszonyát. Ha a kortárs globális jogban 

fragmentáltság van, amelyet operatív interlegalitással kell összekapcsolni, 

akkor az újraszignifikáció dialogikus szubsztrátum lenne a különböző 

társadalmi szektorok különböző racionalitásainak ütközései között, 

lehetővé téve az önkonstituált rezsimeket (TEUBNER, 2005, 122-123. o.). 

Az univerzalisták hajlamosak arra, hogy a paradigmákat minden 

egyénre alkalmazzák, míg a partikularisták arra törekszenek, hogy 

különböző modelleket alkalmazzanak különböző helyzetekben, különböző 

egyének és csoportok esetében (HOGGETT és THOMPSON, 1996). Az 

elismerésért folytatott küzdelmek azonban az előző részben tárgyalt 

filozófiai posztulátumaik mellett az egyenlőség és a differenciáltság 

közötti ellentétek folyamatos folyamává feszítik a vitát a hálózatok vagy a 

rendszerszintű strukturális kapcsolódások csomópontjai között. A 

gyarmati rasszizmus egy példa erre. A modernitás építésében a faji 

megosztottság és hierarchizálás a rasszizmus megszilárduló jegyei. A 

különbség tehát lényeg, ezért nem lenne teljes egyenlőség. A 

rasszizmusban az elsődleges a különbség (PIERUCCI, 1990), hogy igazolja 

a hierarchiákat, a kiváltságok fenntartását és a jogok korlátozását. A 

különbség az egyenlőség tagadása. A politikai térben azonban az absztrakt 

univerzalizmussal szemben, például a feminista (RAMPTON, 2013) és az 



antirasszista mozgalmak által a nemlét zónájával szemben (FANON, 

2008), a napirenden volt a non
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rögzített és megváltoztathatatlan identitáskategorizálás. A

 követelések az identitások elismerése, mint például az 

előző pontokban tárgyaltak, és a különbségek tiszteletben tartása iránti 

kiáltás a mássághoz való jogig terjed. 

A különbségekhez való jog és a különbségek bizonyossága közötti, a 

kortárs differencializmusnak nevezett (PIERUCCI, 1999) intermezzóban 

támadják ezt az egyenlőséget. Ez a jogi rendszer által használandó 

szemantikát és annak a politikai rendszerrel való strukturális 

összekapcsolódását korlátozza, ami nagyobb irritációt okozna, 

megrontaná a rendszereket, és lehetetlenné tenné a jogi töredékek közötti 

ütközések kezelését. A differenciálisság tekintetében léteznek olyan 

osztályozások, mint a "jobboldali", nem egyenlőségi ultrakonzervatív, 

idegengyűlölő, rasszista és soviniszta. Másrészt "baloldali", a 

különbségekre és azok sajátosságaira odafigyelőnek tekinthető. Mindkét 

típus ellenzi az absztrakt univerzalizmust és küzd a megkülönböztetett 

bánásmód ellen. A differencializmus továbbá elnyomónak vagy 

kritikusnak tekinthető, amely a csoportok feletti csoporturalmon vagy a 

nem kommunikált különbségek "gettóinak" kialakításán alapul, és a 

gyakorlatban az ultrakonzervativizmushoz közelít. 

(RIOS, 2012). 

Mindezek között ott vannak a különbség dilemmái, mert a kódok 

különbség/univerzalizmus ellentéteiben a politikai rendszerben 

kirekesztés vagy befogadás keletkezik, ami a jogrendszerben is 

következményekkel jár. Ahogy az egyenlőség és az elnyomottak feletti 

szabadság eszméi közötti viszonyban is történik, az emberi állapot 

megfosztása és az emberség újrafelvétele (ROUANET, 2007) a 

differencialista túlértékelésben korlátozódik, még akkor is, ha progresszív 

zászlókat lobogtatnak, ami megakadályozza az egyenlőség elvével való 

párbeszédet. A liberális egyetemesség korlátainak feltárása sokkal inkább a 

posztulátumainak hatóköréhez és a különböző kultúrákkal és 



identitásokkal folytatott párbeszédéhez kapcsolódik. A jogrendszerek 

széttöredezettségéből eredő ütközések elviselése érdekében, amelyeket 

szintén a következők okoznak
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a politikai rendszer feszültségei által, nem szabad, hogy a "kognitív 

gettókban" (FREDERICO, 2016) az "egyetemes megtagadásának 

redukcionizmusán keresztül a mikro-narratívák nevében" történjen. A 

heterarchikus jogformák kialakulásához az irritációkból, a jogi normák 

normatív kompatibilitásokban decentralizált módon hozhatók létre a 

konfliktusok kezelésére (TEUBNER, 2005, 124. o.). Ezért a 

differenciálódások között az identitáscsoportok közötti szolidaritás és 

egyesülés hídjai lehetségesek az egyetemes emberi jogok (APPIAH, 2005) 

és az izonómia jelentős hatókörének átalakító útja érdekében, a központ és 

a periféria funkcionális megkülönböztetésében. 

 
4.2 A központ és a p e r i f é r i a  -  e g y e t e m e s  e g y e n l ő s é g ,  
megkülönböztetésmentesség és dekolonialitás 
 

Az identitásprogramok korlátai és a különbség dilemmái a 

rendszerszintű kommunikációnak a centrum és a periféria 

megkülönböztetése szempontjából történő elemzéséhez is 

kapcsolódhatnak. A luhmanni perspektívában ez a differenciálódás, amely 

példásan megmutatkozik a társadalom különböző rendszereiben, legyen az 

jogi, gazdasági, a komplex problémák megoldását szolgálja (LUHMANN, 

2016, 180. o.). Ez egy lehetséges eszköz a periférián lévő szegmentációkat 

fenntartó társadalmi rétegződések olvasására (LUHMANN, 2006, 525-526. 

o.). Ez a gondolat a gyarmati logika által befolyásolt globális dél társadalmi 

dinamikájának történelmi és szociológiai következményeit elemző tengely 

lehet. A központ és a periféria megkülönböztetése hozzájárul, mivel a 

modernitás identitás gyümölcsének szemantikáján és jelentésén, mint 

például a faj fogalmán, a hierarchiák, az elnyomás és az alárendeltség által 

megszabott fogalmak elmélyülése (SIMIONI és PEREIRA, 2018, 6. o.). 

A "gyarmatosítás logikájáról" beszélni annyit tesz, mint megérteni a 

jogtulajdonosok dehumanizáló fogalmát (BRAGATO, 2016), és azt, hogy 

hogyan
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beavatkozik a tudás előállításába, valamint a jogi fogalmak, kategóriák és 

intézmények konfigurációjába, amelyeket a jognak újra kell gondolnia és 

meg kell vitatnia. A hatalom gyarmatosítása (QUIJANO, 2005) a hegemónia 

mintája a tudással, az ismeretelmélettel és a megalapozott jogi hatalommal 

kapcsolatos módon. Az identitások kialakulása, az identitás elismeréséért 

folytatott harc a normatív termeléssel való strukturális összekapcsolódáson 

keresztül kapcsolódik össze. Ha tehát a jogi töredékek szektorokban történő 

diffúziója a szociális alkotmányosság érdekében történik, az inter-legalitás 

és a policentrikusság megköveteli, hogy figyelmet fordítsunk a tapasztalt 

ütközésekből eredő sokféle szemantikára, és ebbe beletartoznak a központ 

(modern) és a periféria (gyarmati) narratívái a nem diszkriminálandó 

identitásokról. Mint abban a példában, ahol a bíróságok a jogban 

központoknak tekinthetők, és az autonóm jogrendszerek sorának 

perifériájára gravitálnak, a hagyományos normatív hierarchiák 

összeomlása következik be; és ezen a konfliktusos alapon a rendszer 

önpusztító tendenciáinak mérséklését kell keresni (TEUBNER, 2005). 

Az úgynevezett dekolonialista fordulat (SARTORI JÚNIOR, 2017) 

megkérdőjelezi a tudást, és a megközelítések és perspektívák modern 

dinamikán túli kiterjesztését célozza, amit Boaventura de Souza Santos 

"kettős modern kartográfiának nevezett az episztemológiai és jogi 

szférában" (SANTOS, 2009, 76. o.). A leírt "modern abszurd gondolkodás" 

az elismerés és el nem ismerés alapjaival legitimálja azt, ami emberi és 

emberalatti, a mélységhatárokon keresztül (SANTOS, 2009, 76. o.). Ahogy 

Boaventura érvel, új episztemikus utak lehetségesek, amelyek egy "déli 

episztemológiából" indulnak ki, a "modern tudomány monokultúrája és a 

tudás ökológiája" közötti konfrontációban (SANTOS, 2009, 85. o.). A jogi 

ütközések adminisztrációja, elfogadva az állam központi szerepének 

gyengülését a töredékek között
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periféria, a centrum/periféria és a kirekesztés/befogadás kódok 

ellentéteinek kiegyensúlyozásával érhető el. 

A kortárs globális jogból eredő átalakulások, amelyekben az 

"államközpontúság" összeomlik a társadalmi ágazatok jogi jellegével 

szemben, stabilizálásra szorulnak. A gyarmati (emberi/nem emberi) 

kódokat figyelembe véve, valamint a centrum/periféria kódok 

kartográfiájában sürgősen szükség van a jogtulajdonosok és a potenciális 

résztvevők bevonására az autonóm jogi rendszerekhez való eljárási 

hozzáférésbe. Ezért az aszimmetrikus fogalmakkal felruházott 

államcentralitással való szakítás mellett sürgősen szükség van a globális 

kormányzás jogának szimmetrikus kategóriáinak decentralizált és jogközi 

módon történő kialakítására (KJAER, 2019, 15. o.). 

Ezt az egyensúlyt az egalitárius bánásmóddal lehet elérni, amelynek 

tartalma és konkrétsága az identitáskapcsolatokban és a másság 

megbecsülésében rejlik. Az egalitarizmus és a differencializmus között 

szélsőséges és ellentétes diskurzusok sora áll, amelyek elhomályosítják a 

diszkriminációellenes konfrontációt a jogalanyokkal. A feminista elmélet 

az egyik példa erre. Különböző perspektíváiban, a liberális feminizmustól 

kezdve a differencialista kulturális feminizmuson, a fekete feminizmuson 

és a posztmodern feminizmuson keresztül, a politikai szubjektum 

újraolvasása zajlott, amely az egyetemes és rögzített kategóriák között a 

nem esszencializált és konkrét kategóriák felé áramlott (RE, 2019). A 

politikai küzdelmek lehetővé tették ezeknek a modern történelmi hatalmi 

viszonyoknak alávetett, uralkodó és elnyomó alanyoknak a hatékony 

emancipációját (ALLEN, 2015). 

Az identitások elismerési politikájának transzverzális bevonásával az 

autonóm jogi rezsimek vitájába a társadalmi szektorok környezetében az 

interlegalitás normatív konzisztenciáit a modern logika által nem 

romantizált, hanem konkrét és transzformatív emancipációs szabadság 

révén lehetségessé válik (ALLEN,
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2015). Itt rejlik egy lehetséges egalitárius újraszignifikációs párbeszéd a 

különbségekkel, amelyek megérdemlik, hogy tiszteletben tartsák a 

szemantikájukat, amely szerepel a modellhez való procedurális 

hozzáférésben, amelyben a jogi műveletek egymáshoz k ö t ő d n e k  

(TEUBNER, 2005, 119. o.). Az alapvető jogokat tekintve ez a mindenki 

számára garantált egyetemes jog általánosítása és az alárendelt 

kisebbségek joghoz való hozzáférésének újraszabályozása (TEUBNER, 

2020) révén, a különbségekre való tekintettel, a mindenki számára 

garantált egyetemes jog között összeolvadó egyenlőség. Ebben az 

értelemben az identitási igényeknek való megfelelés egy társadalmi 

alkotmányos nyelvtanban olyan intézkedéseket igényel, amelyek az 

univerzális/részleges és az egalitarizmus/differencializmus bináris kódok 

közötti ellentétes ellentmondás visszatükröződéseit tartalmazzák. A 

demokráciákban jelenlévő konfliktusok ellenére a diszkrimináció 

tilalmának megértése során figyelni kell a sokféleségek univerzalizmusára, 

amely nem korlátozódik a differencialista konfrontációra (RE, 2019). 

A szegregációs appanázs absztrakt differencializmus és a 

homogenizáló arcú egyenlőtlenségekhez nem kötődő absztrakt 

univerzalizmus (FREDERICO, 2016) mellett a heterarchikus formák 

kialakítására a konkrét univerzalizmus szemantikája (ROUANET, 1994) is 

lehetőségként mutatkozik meg. A funkcionális rendszerek közötti vagy a 

rendszereken belüli előjogok meg nem állapítása érdekében a 

szimmetrikus, mindenki egyenlőségén alapuló és a különbségek tudatában 

lévő normák (RIOS, 2012) beépítése elsődleges fontosságú. A jogi 

identitárius politikai cselekvés és annak irritációi elismeréséért folytatott 

küzdelem közepette, hogy a globalitás jogi pluralizmusának dialógusára 

kerüljön sor. 

A jog elnyomott szubjektumának helyzetét veszik figyelembe, amely 

mindig is a gyarmati uralom tárgya volt, mert láthatósága a normatív 

termelésben való hozzáférésben és identitásának kapilláris módon történő 



figyelembe vételében a ágazatok ágazatok. A  oldalon.

 fejlesztés  az új társadalmi alkotmányosság, az 

lenne, hogy a rendszerek közötti ütközésekben rejlő értelmeket és 

jelentéseket kritikai posztulátumokon keresztül újragondoljuk.
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a diszkriminatív megnyilvánulások, például a rasszizmus működése. Így 

minden egyes különbség, amelyet a konkrét egyetemes egyenlőség 

perspektíváján belül értékelnek, képes támogatni a töredékek közötti 

normatív kompatibilizációt. 

A jogi értelmezés összhangban van a következetes és összekapcsolt 

működéssel, a következőkkel stabilizáló potenciál a

 rendszer, a differencializmus/univerzalizmus 

 között a konkrét univerzalizmuson keresztül. Az univerzális 

a "szingularitások sokaságával", nem abszolút módon jelenik meg, 

amelyben "az univerzális csak mint szingularitások és különbségek 

közössége létezik, olyan megosztottság, amely egyszerre közös és 

elkülönült" (MBEMBE, 2014, 265. o.). Még egy elnyomó rendszer, például 

a rasszizmus, valamint az identitások és azok különbözőségeinek szükséges 

elismerése mellett is alapvető fontosságú az antirasszista küzdelem az 

emberiséggel való szolidaritás és annak egyetemességben megtestesülő 

megbékélésének projektje mellett (MBEMBE, 2014, 295. o.). Ezzel a 

globális és policentrikus társadalomban a racionalitások közötti konfliktus 

környezetét egyenlővé lehet tenni e posztulátumok által, amelyekben az 

identitásfelismerés elméletei, még ha széttöredezett identitarianizmus 

által fragmentáltak is, elérik a konkrét egyetemes egyenlőség érintkezési 

tereit. 

 
Következtetés 
 

E tanulmány végén megállapítható, hogy párbeszédet lehet folytatni 

az elismerés elmélete és az identitáspolitika - ez utóbbi a 

diszkriminációellenes és dekolonialitás területén -, valamint az 

alkotmányszociológia között annak érdekében, hogy a Günhter Teubner 

által irányított elemzést a globális jog széttöredezettsége által tapasztalt 

jogi ütközésekről (TEUBNER, 2005) a konfliktusok kezelésének 

perspektívájában támogassuk.
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Teubner tézise a globális jog széttöredezettségéről fontos támogatást 

nyújt a társadalmi viszonyokat alakító és az el nem ismerést, a politikai 

részvétel egyenlőtlenségét, az emberek közötti különbségtételt és a 

diszkriminációt erősítő hegemón racionalitás újragondolásához. Honneth 

(2009) megállapítja, hogy ezt a racionalitást újra kell gondolni, és nem 

európai normákból kell rekonstruálni. amelyek figyelembe 

veszik a különböző töredékeket egy egyetemesség. 

Fraser (2003) megállapítja, hogy a szubaltern ellen-közönségek 

lehetőséget kínálnak arra, hogy a köztereket a megbélyegzett csoportok 

diskurzusai és posztulátumai töltsék be, ami közel áll a Teubner által 

javasolt "hibrid alkotmány" fogalmához, a jogrendszeren belüli 

kommunikáció nehézségeinek forgatókönyvével szemben, a mai világ 

komplexitásában. 

Úgy látták, hogy az identitásnak adott jelentés, legyen az faji, nemi 

vagy származási identitás, ha modern prizmára redukáljuk, atomizáljuk és 

eurocentrikus normákhoz igazítjuk, egyfajta elemzést feltételez a 

rendszeren belül, egy ilyen normának felel meg a társadalom. Most, ha az 

identitásokat a kultúra, a történelem és a gyarmatosításból örökölt 

társadalom gyümölcsének tekintjük, a kutató sokkal figyelmesebb 

értelmezési szubsztrátumot kap a társadalmi struktúrák, jelen esetben a 

diszkriminatív struktúrák komplexitására, a joggyakorlatban a 

szerveződést és a döntést fokozva (ROCHA, 2013, 149. o.), valamint az 

elismerésért, az újraelosztásért és az egyenlő részvételért folytatott 

küzdelmeket (HONNETH; FRASER, 2003), amelyek irritálják a társadalmi 

rendszert, a jog és a politika rendszereit a változásokért. 

Ebben az értelemben a jogrendszerek széttöredezettségéből eredő, a 

politikai rendszer feszültségei által is okozott ütközések befogadására az 

irritációkból heterarchikus jogformák kialakítására van szükség. Így a jogi 

normák létrehozhatók a
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compatibilidadesnormativas a forma decentralizált módon a  

címre. a konfliktusok kezelése (TEUBNER, 2005, 124. o.), 

hiszen egy olyan összetett modernitással állunk szemben, amelyben a jogi 

és politikai rendszerek közötti kommunikációt még mindig nagymértékben 

befolyásolja az állami jog, ami bizonyos értelemben megakadályozza a 

különböző kisebbségi csoportok közötti nyitottabb párbeszédet a 

(társadalmi, jogi, egészségügyi stb.) elismerésük igénylése érdekében. 

Így bebizonyosodott, hogy a differencializmusok elemzésén keresztül 

lehetséges az identitáscsoportok közötti szolidaritás és egyesülés hídjait 

megteremteni az egyetemes emberi jogok (APPIAH, 2005) és az izonómia 

lényegi elérésének transzformatív útja felé, a központ és a periféria 

funkcionális differenciálódásában. Amit Fraser (2012) a nem egyetemes 

univerzális struktúrájának a differenciálások problematizálásán keresztül 

történő átalakításának szükségességéről mond, az szintén beleillik a 

társadalmi rendszerekre, és különösen a jogra és a politikára gyakorolt 

nyomás kontextusába. 

Összefoglalva, azt lehet állítani, hogy az új társadalmi alkotmányosság 

kialakulása a rezsimek közötti ütközésekben rejlő értelmek és jelentések 

újragondolása a diszkriminatív megnyilvánulások működésére, a nem 

elismerésre és az egyenlő részvétel lehetetlenségére vonatkozó kritikai 

posztulátumokon keresztül a vitákban, valamint az ezek leküzdésére 

vonatkozó posztulátumokon keresztül. 
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Jog és társadalomelmélet: egy lehetséges 
párbeszéd Gunther Teubner és Nancy Fraser 
között 1 

 

Luisa Giuliani Bernsts 2 

 
 

1. bevezetés 
 

A jog és a társadalom közötti kapcsolatok sokrétűek, rendkívül 

összetettek és nem egyeztethetők össze a j o g i  n o r m a  tisztán normatív-

állami felfogásával.  A  jog már nem a jog és a normatív hatékonyság 

szinonimája. A pozitivista elmélet bonyolultságát egyre inkább 

megkérdőjelezik egy olyan kritikai elmélet megalkotása érdekében, amely 

képes a politika és a jog közötti kapcsolat újraalkotására, hogy 

szembeszálljon a társadalmi aszimmetriákkal, és megpróbálja kiegyenlíteni 

azokat. 

Leonel Severo Rocha professzor két, az 1980-as évekből származó 

szövege által inspirálva, amelyekben rámutat a hagyományos dogmatika 

átalakulásának ismeretelméleti alapjaira és az ezt a szembenállást 

alátámasztó elméleti irányzatok lehetséges kritikáira, ez a kutatás a jog 

fogalmát fenntartó politikai-ideológiai és történelmi elemek elemzésére 

vállalkozik. 

Ami a szociológiai elméletek joghoz való hozzájárulását illeti, 

Luhmann és Teubner egybehangzóan kritizálják a klasszikus szociológiai 

elméletek azon alaptézisét, amely a jogot a különböző szereplők 

társadalmi viszonyaihoz és érdekeikhez kapcsolja. Mindkét szerző 

esetében, amikor a 

 
 
1 Ez a kutatás a Vale do Rio dos Sinos Egyetem jogi posztgraduális programjának Társadalmi rendszerek és jog című 
kurzusa során 2020 második félévében tartott megbeszélések eredménye. 



2 PhD és mesterdiploma az UNISINOS közjogi karán. CAPES/PROEX tagok. A Dasein - Center for Hermeneutic 

Studies tagja. Ügyvéd. E-mail: giuliani.luisa@gmail.com
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A rendszerszemlélet mátrixában a jog társadalmi alrendszerré válik, 

amelynek saját működése ad értelmet a közléseknek oly módon, hogy az 

ilyen ágensek közötti társadalmi kapcsolatok hozzák létre a jogot, de egyben 

az ágensek cselekvéseinek irányelveit is. 

Ebben a ugyanaz irány if bemutatná  a koncepció

 Nancy Fraser szubaltern ellen-nyilvánosságáról, mivel annak 

alapja a másságon alapuló elismerés szükségszerű igénye, mivel a 

kisebbségek beáramlása határozza meg a hivatalos nyilvánosságban 

megosztott jóról alkotott elképzelések bővülését. Ez a koncepció a 

politikusnak a neoliberalizmus által kikényszerített kérdésekkel való 

szembenézéssel összhangban történő formálódásához kapcsolódik, ami 

garantálná a hagyományos dogmatika kritikai felülvizsgálatát. 

Ami a módszert illeti, a jelen téma kritikai felülvizsgálatának 

elősegítése érdekében, tekintettel az elemzési mátrix hiányosságaira, a 

Luhmann-féle társadalmi rendszerek elméletén alapuló 

rendszerszociológiai módszert alkalmaztuk. A kutatási technika közvetett 

dokumentációt tartalmazott, a témával foglalkozó könyvek, tudományos 

cikkek és könyvfejezetek bibliográfiai kutatásán keresztül. 

 
2. A kritika kritikája: ismeretelméleti tisztázások 
 

Több mint szükséges megvilágítani, hogy gyakran a kritikai elmélet, 

annak ellenére, hogy a társadalom hatalmi viszonyai által történelmileg 

meghatározott közelítő igazságok megismerése, a pozitivizmushoz 

hasonlóan a társadalmi viszonyok externalizálásába torkollik, a dogmatika 

módszertani elégtelenségének megállapítására tett kísérlet révén. Ebben a 

sorrendben kísérletet tesznek a politikai-ideológiai semlegesség elérésére.
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a jogtudomány új irányait diktálja3. A társadalmi átalakuláshoz azonban 

nem elég egy ilyen posztulátumot feltételezni. 

Az uralkodó jogelmélet a pozitivista ismeretelmélet révén elválasztja 

az elméletet a gyakorlattól, amin már régen túl kellett volna lépni, amint 

arra Leonel Severo Rocha professzor már 19824-ben helyesen rámutatott. 

Ennek a megosztottságnak azonban megvan az a jól meghatározott 

politikai funkciója, hogy a kritikát kizárólag az elméletre korlátozza, és a 

gyakorlatot pusztán eljárási feladattá teszi. Ily módon lehet azt állítani, 

hogy a jog mint elmélet alkalmas lenne arra, hogy a társadalom 

magánvitáit az azt alkotó logikai-deduktív rendszeren keresztül megoldja; 

és hogy a jogrendszert a törvényhozás kidolgozásától kezdve legitimálja, 

mivel lehetetlen a keletkezésükben legitimnek tekintett jogi szabályok 

politikai-ideológiai kérdéseit megvitatni5. 

A politikai kérdések eltávolítása vagy a törvény semlegesítésére tett 

kísérlet megakadályozza, hogy a jogi norma kapcsolódjon valódi 

értelméhez, mivel a bírói döntésekből eredő gyakorlati valóságból fakad. A 

gyakorlatnak a techno-racionálisnak tekintett eljárási kérdésben való 

lezárásából következik a társadalmi egyenlőtlenségek és kisebbségek 

kérdéseinek elhallgatása6. És a modern a l k o t m á n y o s s á g  

felemelkedésével vállalt elkötelezettségek miatt ez az episztemológiai 

pozícionálás egyre kevésbé tűnik koherensnek az ilyen igényekkel. 

 
 
 
3 ROCHA, Leonel Severo. A jog kritikai elmélete. In: Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos. Florianópolis. Vol. 04, 

n. 06, p. 122- 135, 1983. p. 132-133. 

4 ROCHA, Leonel Severo. A jog kritikai elmélete. In: Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos. Florianópolis. Vol. 04, 

n. 06, p. 122- 135, 1983. 

5 ROCHA, Leonel Severo. A jog kritikai elmélete. In: Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos. Florianópolis. Vol. 04, 

n. 06, p. 122- 135, 1983. p. 124. 

6 6 ROCHA, Leonel Severo. A jog kritikai elmélete. In: Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos. Florianópolis. Vol. 04, 

n. 06, p. 122- 135, 1983. p. 124.
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A II. világháborút követő időszakból eredő strukturális változás, 

amikor a demokratikus jogállamiság kialakult, az európai totalitárius 

kormányok által elkövetett atrocitásokat igazoló törvényességi alapok 

szükséges leküzdésén alapult. Ez az átalakulás kihatott egy elméleti javaslat 

kidolgozására, amelyet a következők képviseltek a fejlesztés 

 a fogalom Demokratikus alkotmányosság, és amely a jog 

területén a norma anyagi érvényességének elemzéséhez kapcsolódik az 

alkotmányokban rögzített alapjogokkal összhangban7. 

A jogi dogmatika alkotófolyamatának tárgya a társadalmi képzelet 

fordításának, azaz a társadalmi valósággal összhangban lévő jelentések 

előállításának állandó keresése. E konstrukciós folyamat során a jogelmélet 

egy ellentmondásos imagináriumon alapuló valósággal szembesült, 

egyrészt a jogi pozitivizmussal és annak formalista változataival való 

szembenállás miatt, másrészt pedig egy második pillanatban a 

kontragmatikus beavatkozások miatt, amelyek során az értelmező 

kompromisszummentes módon tulajdoníthat jelentést a jognak8. 

Meg kell értenünk, hogy nincs olyan, hogy kritikai vagy dogmatikus 

törvény, hanem inkább egy bizonyos nézőpontból értelmezett törvény. 

Ebben az értelemben a pusztán fogalmi kritikai elmélet megalkotása 

hatástalan. A politikai és társadalmi problémák miatt szükség van a jogi 

ismeretek új politikai és nem tudományos irányelveinek megalkotására. 

 
 
 
 
7 TASSINARI, Clarissa. Joghatóság és bírói aktivizmus: a bírói hatalomgyakorlás korlátai. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2013. 40. o. 

8 WARAT, Luis Alberto. O outro lado da dogmática jurídica. In: Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. 

Florianópolis: Boiteux Alapítvány, 2004. 181-183. o.
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Ezért az uralkodó jogelméletből, azaz a jogi pozitivizmus feltevéseiből 

fakadó dogmatikus felfogással szemben a kritikai felfogás a jog politikai-

ideológiai aspektusait kívánja elítélni, és olyan elméleti álláspontot képvisel, 

amely megkérdőjelezi a hagyományos jogi legitimáció alapjait. A kizárólag a 

jogi formára összpontosító elemzéseken túlmenően olyan elemzést 

javasolunk, amely figyelembe veszi a politikai-ideológiai és történelmi 

szempontokat9: 

 
Egy adott hatalmi viszonyból, egy adott társadalmi formációban, egy adott 

történelmi pillanatban eredő tudás, amely egyrészt biztosítja azokat az 

elméleti eszközöket, amelyeket a jogászok a mindennapi gyakorlatukban 

használnak; másrészt, mivel politikai tudás, a politikai-jogi uralmat 

materializálja, annak ellenére, hogy megkérdőjelező és követelő 

mechanizmusokkal rendelkezik10. 

 

Ezért minden vita előtt tisztázni kell azokat az episztemológiai 

elemeket, amelyek a kutatás elemzési perspektíváját alátámasztják. Ebben 

az értelemben e dolgozat tárgya és módszere elválaszthatatlanul 

összefonódik a jogelmélet által bejárt úton. Ennek oka, hogy a karteziánus 

érvelés dekadenciájával szembesülve a jog racionális igazolásában 

megjelenik a rendszerszemlélet, amely a metafizikát elhagyva a 

struktúrából származó jelentés tulajdonításával foglalkozik11. 

Konkrétabban, a pragmatikai-rendszerbeli mátrix - amely fenntartja 

a munkát - Niklas Luhmann írásaiból indul ki a Theory of 

 
 
9 ROCHA, Leonel Severo. A jog kritikai elmélete. In: Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos. Florianópolis. Vol. 04, 

n. 06, p. 122- 135, 1983. p. 130. 

10 ROCHA, Leonel Severo. A jog kritikai elmélete. In: Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos. Florianópolis. Vol. 04, 

n. 06, p. 122- 135, 1983. p. 130. 

11 ROCHA, Leonel Severo. A jog episztemológiája: a három jogi mátrix felülvizsgálata. In: Revista de Estudos 

Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD). São Leopoldo. Vol. 5, n. 2, p. 141-149, 2013. p. 

142.
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Társadalmi rendszerek, főként az autopoiesis, a Maturana és Varela által 

eredetileg használt fogalomból, amellyel a nyelv pragmatikus funkcióinak 

jelenlétét kívánja bemutatni a bírósági döntéshozatal folyamatában, a 

szemiotika bármelyik dimenziója mögött; és a rendszeren belül 

újrafogalmazta a kockázat és a paradoxon problematikáját12. 

A luhmanni koncepció nem a racionalitást, nem a konszenzust, nem 

az identitást, hanem a különbség, a töredezettség, a szingularitás 

előállítását hangsúlyozza. A rendszerelmélet a társadalmat mint társadalmi 

rendszert igyekszik megmagyarázni, és fontos bemutatni, hogy bizonyos 

elemek lehetővé teszik a társadalmi interakció formáit, ami óriási 

komplexitást feltételez, és m i n d e n  e g y e s  a l k a l o m m a l  további 

alrendszereket i g é n y e l , mint például a jog és a gazdaság, amelyek 

viszont újabb alrendszereket hoznak létre, és így tovább13. 

Konkrétan a Jogról a szerző a kongruens általánosítás 

struktúrájaként határozza meg, mert a jogszociológiában a világ 

komplexitásával és kontingenciájával szemben a társadalmi viselkedés a 

kölcsönös viselkedési elvárásokat lehetővé tevő és az ilyen elvárásokról 

szóló elvárások által vezérelt fokozatosság megvalósítását igényli, kettős 

kontingenciát generálva, amelynek k o m p l e x i t á s á t  a 

funkcionális differenciálódásból eredő strukturális identifikációs 

folyamatok küzdik le14. 

Ezért a jog funkciója éppen a szelektív hatékonyságában rejlik, a 

"normatív viselkedési elvárások szelekciójában, amely 

 
 
 

12 ROCHA, Leonel Severo. A jog episztemológiája: a három jogi mátrix felülvizsgálata. In: Revista de Estudos 

Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD). São Leopoldo. Vol. 5, n. 2, p. 141-149, 2013. p. 

147. 

13 ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico II. In: ROCHA, Leonel 
Severo; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Bevezetés az autopoietikus rendszerelméletbe a jogban. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013. E-könyv. 

14 ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Bevezetés az autopoietikus rendszerelméletbe a 

jogban. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. E-könyv.
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minden dimenzióban általánosítható "15 , demonstrálva dinamizmusát az 

evolúcióval szemben, amelyet ez az igény vált ki, hogy gyakran a 

funkcionális differenciálódásból eredő heterogén komplexitás hatékony 

csökkentésére adott válaszként lépjen fel a kettős kontingencia16. 

A társadalmi rendszernek ez a hiperkomplexitása felveti a komplex 

társadalmakban a döntéshozatal racionalitásának kérdését. A hatalom és 

az állam dezorganizációjával szemben pedig az útmutatás funkcióját tölti 

be, lehetővé téve a különböző rendszerek igénybevételét a konkrét 

kérdésekkel való szembenézéshez17. Ez a kapcsolat és az alrendszerek 

közötti csere Gunther Teubner egyik esszéjének témája, amint azt a 

következőkben látni fogjuk. 

 
2.1 A társadalomelmélet és a jog közötti párbeszéd három problémája Gunther 
Teubner szerint 
 

A társadalomelmélet és a jog viszonyáról szóló három tézisének 

ismertetéséhez Teubner megemlíti, hogy a filozófiának fel kellett adnia a 

jog számára irányító szerepét, tekintettel a társadalom funkcionális 

differenciálódásának felgyorsulására a racionalitás különböző szférái saját 

létüket vették, lehetetlen volt biztosítani a jogfogalom alkotó nézeteinek 

rendezettségét. A transzverzalitás bemutatása érdekében a német 

tapasztalatokból indul ki. Ennek oka, hogy a német jog engedett az egyetlen 

világnézet monopóliumának igényének, mint például a 

nemzetiszocializmus fajelméletének18. 

 
 
15 ROCHA, Leonel Severo. A jog episztemológiája: a három jogi mátrix felülvizsgálata. In: Revista de Estudos 

Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD). São Leopoldo. Vol. 5, n. 2, p. 141-149, 2013. p. 148. 

16 ROCHA, Leonel Severo. A jog episztemológiája: a három jogi mátrix felülvizsgálata. In: Revista de Estudos 

Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD). São Leopoldo. Vol. 5, n. 2, p. 141-149, 2013. p. 148. 

17 ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico II. In: ROCHA, Leonel 

Severo; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Bevezetés az autopoietikus rendszerelméletbe a jogban. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. E-könyv. 

18 TEUBNER, Gunther. Jog és társadalomelmélet: három probléma. In: Tempo Social. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 75-

101, 2015. p. 80
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Még a 20. század végén a tranzakciós költségek elméletének egy másik 

monopóliuma (jog és közgazdaságtan) került előtérbe, a 2008-as válság 

azonban a közgazdasági elméletek e masszív, az élet minden területére 

kiterjedő terjeszkedésének összeomlását hozta. Ennek kezelésére Teubner 

egy átfogó megközelítést javasol, amelyet a következőképpen határoz meg: 

 
A jog elismeri, hogy a társadalom szélsőséges differenciálódása mellett már 

nem indokolt egyetlen egyetemes érvényű társadalomelmélet létezése, hanem 

csak a társadalmi területek eredetüket tekintve egyenrangú elméleteinek 

sokasága19" 

 

Az ilyen elméletek létjogosultságukat a nagyfokú autonómiából és a 

különböző társadalmi racionalitások kölcsönös egymásrautaltságából, az 

egymás mellett álló elméletek sokaságának törvényszerűségéből merítik. 

Innen kezdve a jognak szisztematikus nyitottsággal kell reagálnia a 

részterületek egymással versengő elméleteinek belső logikájára. 20 

Egy transzverzális megközelítéssel a jog egymás után reagálna a 

közgazdaságtan, a politika, a szociológia, az etika stb. részelméleteiből 

származó impulzusokra. Végül a rendszerek közötti kapcsolatokat olyan 

szerveződésekként értelmezné, ahol a különböző társadalmi racionalitások 

közötti konfliktus ténylegesen intézményesül, és a szereplőket arra 

kényszeríti, hogy magatartásukat a cselekvés különböző és ellentmondásos 

logikáihoz igazítsák21. 

A második pont, amely a független megközelítéssel kapcsolatos, a 

transzverzalitásból ered. Ha ebben a transzverzális döntéshozatali 

folyamatban a 

 
 
19 TEUBNER, Gunther. Jog és társadalomelmélet: három probléma. In: Tempo Social. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 75-

101, 2015. p. 81. 

20 TEUBNER, Gunther. Jog és társadalomelmélet: három probléma. In: Tempo Social. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 75-

101, 2015. p. 82. 

TEUBNER, Gunther. Jog és társadalomelmélet: három probléma. In: Tempo Social. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 75-101, 

2015. p. 84.
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társadalmi elméletek provokációja, ezeket mindenféle módosítás nélkül át 

kell ültetni a jogba. A társadalom funkcionális differenciálódása magában 

foglalja a jogot és a többi társadalmi rendszert, és a jogi doktrína nem 

egyeztethető össze a tudományos elméletekkel. A jogi kódex képezi a jogi 

doktrína elkerülhetetlen autonómiájának alapját, amely kizárja a 

társadalmi elméletek általi átvételt22. 

Amikor a jogi doktrína elkezdi v i z s g á l n i  a  különböző jogi 

intézményeket annak érdekében, hogy meghatározza önmagát, képessé 

válik arra, hogy é r z é k e n y e n  reagáljon a t á r s a d a l m i  

j e l e n s é g e k  struktúráira és problémáira, a h o g y a n  azokat érzékelik

 észlelt a törvény szerint. Ezt a mozgalmat Teubner 

szerint reszponzivitásnak kell nevezni, és abban testesül meg, hogy a 

társadalmi elméletekből származó problémák külső elemzésének 

lehetősége a jogi szelekciós kritériumok szerint, képes a probléma és a 

megoldás összeegyeztetésére23. 

Végül, szintén a differenciálás révén, felmerül az autonormativitás 

kérdése. Az elmélet és a gyakorlat egységének megsemmisülésével ugyanis 

a tudomány egy kizárólagos bináris kodifikációra korlátozódik, ami nem 

teszi lehetővé, hogy a társadalomelméletek normatív kijelentéseket 

tegyenek a politika, az erkölcs vagy a jog kódjában. A normatív 

megalapozásra tett kísérletek paradoxizmustalanítását nem a filozófia, 

hanem csak a kommunikációban a társadalmi gyakorlatok és az egyének 

önvizsgálata24 révén lehet elvégezni. 

Megfigyelhető azonban, hogy a társadalomelméletnek nevezett dolgok 

nagy része nem a szoros értelemben vett tudományos elmélet, hanem a 

különböző társadalmi világokra való reflexió, amit Teubner úgy nevez, 

hogy "társadalmi elmélet". 

 
 
22 TEUBNER, Gunther. Jog és társadalomelmélet: három probléma. In: Tempo Social. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 75-

101, 2015. 85-86. o. 

23 TEUBNER, Gunther. Jog és társadalomelmélet: három probléma. In: Tempo Social. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 75-



101, 2015. p. 88, 

24 TEUBNER, Gunther. Jog és társadalomelmélet: három probléma. In: Tempo Social. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 75-
101, 2015. p. 90.
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a "reflexió dogmatikája", amely a társadalmi gyakorlatok számára 

normatív iránymutatásokat hoz létre. A jogi normativitás ezzel a másik 

dogmatikával érintkezve alakul ki, hiszen normatív irányelveket elvileg 

nem adhatnak pártatlan társadalomtudományok, csak a társadalmi 

gyakorlatok által normatívan kolonizált dogmatika25. 

A reflexió e társadalmi dogmatikája a normatív perspektívák 

sokaságát kínálja, akár a társadalmi intézmények absztrakt irányelveinek 

eszméi, akár a konkrét társadalmi elvárások, követelések, az alapvető jogok 

igazolása és a fejlett emberek egyéni reményei révén, a társadalmi 

rendszerek teljesítményképesség szerint kollektíven nyert felfogásán és 

általános társadalmi funkciójuk körvonalazásán keresztül26. 

 
3. Nancy Fraser elmélete 
 

Előzetesen, Nancy Fraser elméleti konstrukciójának és kritikai 

társadalomelméletként való fejlődésének megértéséhez szükséges 

kontextualizálni a marxista elmélethez való viszonyát, amely szellemi 

munkásságának kiindulópontja volt, és amely nem zárkózott el attól, hogy 

szembesüljön a tanulmány tárgyát képező mozgalmak gazdasági 

problematikájával, nyilvánvalóvá téve, hogy nemcsak a feminizmus 

követeléseivel, hanem azokkal az új ruhákkal is foglalkozik, amelyeket 

végül a neoliberalizmussal szemben vesznek fel, és amelyek gyakran 

észrevétlenül maradnak. 

Fraser elismeri, hogy a kapitalizmus válságban van, amely szerinte 

heterogén, a pénzügyektől az ökológián át a szociálpolitikáig terjed, és egy 

gyökeres 

 
25 TEUBNER, Gunther. Jog és társadalomelmélet: három probléma. In: Tempo Social. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 75-

101, 2015. 91. o. 

26 TEUBNER, Gunther. Jog és társadalomelmélet: három probléma. In: Tempo Social. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 75-

101, 2015. p. 92.



562 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
common27. A szerző szerint a kritikai elméleti produkció, mivel a válság 

konceptualizálásában csak gazdasági alapokat vesz figyelembe, végül nem 

képes megfelelően megvilágítani azt, mivel számos, az egyenlőtlenséggel 

kapcsolatos kérdést figyelmen kívül hagy28. 

Ebből az olvasatból következik, hogy Fraser számára a kapitalizmus 

intézményesített társadalmi rend, vagyis annak ellenére, hogy a 

kapitalizmus úgy kezeli a társadalmi viszonyokat strukturáló viszonyait, 

mintha azok kizárólag gazdaságiak lennének, a kapitalizmusnak nem 

gazdasági háttérfeltételekre van szüksége ahhoz, hogy 

fennmaradhasson29 , és az ilyen nem gazdasági tényezők felismerése a 

szerző számára a 21. századi kapitalizmus megértésének egyik 

l e h e t s é g e s  feltétele. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

kérdések fontosságának tudatosítása a következőket eredményezte 

A második hullám feminista mozgalmát támogatták abban, hogy olyan 

demokratikus és részvételi államot javasoljanak, amely felhatalmazza 

polgárait arra, hogy részt vegyenek szükségleteik értelmezésének 

folyamataiban, valamint a szexista munkamegosztás gyakorlati 

kérdésében követelték a rendszer mélystruktúráinak és az azt ösztönző 

értékek átalakítását, a bérmunka decentralizálását és a nem fizetett 

tevékenységek felértékelését.30 

Miközben a filozófia területén az újraelosztás és az elismerés közötti 

terminológiai különbséget vizsgálja31 , Fraser arra törekszik, hogy 

 
 
 
27 FRASER, NANCY. Marx titkos laboratóriuma mögött: a kapitalizmus kiterjesztett koncepciójáért. Direito e 

Práxis, Rio de Janeiro, v. 6, n. 10, p. 704-728, 2015. 705. o. 705. o. 

28 FRASER, NANCY. Marx titkos laboratóriuma mögött: a kapitalizmus kiterjesztett koncepciójáért. Law and 

Praxis, Rio de Janeiro, v. 6, n. 10, p. 704-728, 2015. p. 705-706. 

29 FRASER, NANCY. Marx titkos laboratóriuma mögött: a kapitalizmus kiterjesztett koncepciójáért. Law and Praxis, 
Rio de Janeiro, v. 6, n. 10, p. 704-728, 2015. p. 719-720. 

30 FRASER, Nancy. Feminizmus, kapitalizmus és a történelem ravaszsága. Mediaçőes, Londrina, v. 14, n. 2, p. 11-33, 

2009. p. 19-20. 

31 Az újraelosztás és az elismerés mint filozófiai fogalmak eltérő eredetűek. Az újraelosztás a liberális hagyományból 

ered. A felismerés kifejezés a hegeli filozófiából és a tudat fenomenológiájából származik. A felismerés tehát magában 
foglalja a hegeli tézist, amelyet gyakran a liberális individualizmussal szemben állónak tekintenek, miszerint a 

társadalmi viszonyok megelőzik az egyéneket, és az interszubjektivitás megelőzi a szubjektivitást. FRASER, Nancy. La 



justicia social en la era de la política de la identidad: Redistribución, reconocimiento y participación. In:



Luisa Giuliani Bernsts | 563 

 
az ilyen típusú követelések politikai konstrukcióira összpontosítanak, hogy 

bemutassák e két dimenzió összeegyeztetésének lehetőségét: míg az 

újraelosztásra irányuló követelések inkább az osztálypolitikával, addig az 

elismerésre irányuló követelések inkább az identitáspolitikához állnak 

közelebb. Ha azonban kizárólag ezen a prizmán keresztül elemzik őket, 

akkor végül önmagukat zárják ki, vagy azzal, hogy megtagadják a nemi, faji 

és nemi kérdéseknek az osztályharcokban való láthatóságát, vagy azzal, 

hogy az elismerési igényeket a csoport sajátosságainak megerősítésére 

korlátozzák32. 

Ezután a nemek kérdéséből kiindulva Fraser bemutatja, hogy az 

újraelosztás és az elismerés iránti követelések nem ellentétesek, hanem, ha 

egymást kiegészítőnek tekintjük, kétdimenziós jelleget tulajdoníthatunk az 

igazságtalanságoknak. Ezekben a kategóriákban "a különbség a gazdasági 

különbségek és a kulturális értékek intézményesített mintái alapján jön 

létre", "mind a rossz elosztás, mind a rossz elismerés alapvető "33. 

Ha kezdetben Fraser csak a társadalmi-gazdasági újraelosztásra és a 

jogi vagy kulturális elismerésre irányuló követelésekről elméletileg csak a 

globalizációból eredő átalakulásokat vette figyelembe, akkor most egy 

másik dimenzió mellett érvel. Az igazságosságról szóló érvelés eddig a 

pontig pontosan arra összpontosított, hogy mit kell értenünk 

 
 
FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. ¿Redistribución o reconocimiento? Politikai-filozófiai vita. Madrid: Ediciones 

Morata S. L., 2006. p. 20. 

32 FRASER, Nancy. La justicia social en la era de la política de la identidade: Redistribución, reconocimiento y 
participación. In: FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-

filosófico. Madrid: Ediciones Morata S. L., 2006. 21. o. 

33 "... la diferencia se estabelece a partir de diferenciales económicos y de patrones institucionalizados de valor cultural. 

Aquí, tanto la mala distribución como el reconocimiento erróneo so fundamentales." FRASER, Nancy. La justicia 
social en la era de la política de la identidad: Redistribución, reconocimiento y participación. In: FRASER, Nancy; 

HONNETH, Axel. ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico. Madrid: Ediciones Morata S. L., 

2006. p. 30.
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a társadalmi viszonyok igazságos rendezését, anélkül, hogy 

megkérdőjeleznénk e viták valódi címzettjeit34. 

Ezt a hiányosságot felismerve Fraser a képviselet politikai 

dimenziójának beépítését javasolja az igazságosság elméleteibe. Szerinte az 

egyenlő erkölcsi érték elve alapján 

 
Az igazságosság olyan társadalmi berendezkedést igényel, amely lehetővé teszi, 

hogy mindenki egyenrangú félként vehessen részt a társadalmi életben. Az 

igazságtalanság leküzdése az intézményesített akadályok lebontását jelenti, 

amelyek megakadályozzák, hogy egyes alanyok másokkal egyenlő feltételek 

mellett, teljes jogú partnerként vegyenek részt a társadalmi interakciókban35. 

 

Ebben az értelemben egy kétdimenziós modell megértése nem lenne 

elégséges ahhoz a paradigmához, amelyben működünk. A társadalmi 

igazságtalanság kérdései nem merülnek ki a rossz elosztás és a státusz 

kérdéseiben, vagyis az újraelosztás és az elismerés kérdéseiben, és 

figyelembe kell venni azt a hátteret, amely az igények e két formáját 

fenntartja, amelyek egy lehetséges politikai dimenziót strukturálnak. Ez a 

dimenzió a társadalmi hovatartozás kritériumainak és a döntési 

szabályoknak a meghatározásával meghatározza a másik két dimenzió 

hatókörét, valamint azt, hogy az állításokat hogyan kell a vitába bevinni és 

megítélni36. 

A képviselet határozza meg, hogy kiket legitimálnak arra, hogy 

"kölcsönös igazságszolgáltatási igényeket" támasszanak, valamint azt, hogy 

"milyen feltételek mellett fejezik ki a politikai közösségbe bevontak a 

politikai közösségben való részvételüket". 

 
 
 
 
34 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 

2009. 11-13. o. 

35 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 

2009. 17. o. 

36 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 



2009. 19. o.
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követeléseiket, és eldöntik vitáikat "37. És mivel ez a "politikai" meghatározó 

kérdése, az igazságtalanság politikai jellemzője a téves képviselet, amely 

akkor következik be, "amikor a politikai határok és/vagy a döntéshozatali 

szabályok olyan módon működnek, hogy egyes emberektől tévesen 

megtagadják annak lehetőségét, hogy másokkal egyenrangú félként 

vegyenek részt a társadalmi interakcióban "38. 

Ez a diszfunkció legalább két különböző szinten jelentkezik: a politika 

hamis reprezentációjának szintjén - a közös, amennyiben a politikai 

döntéshozatal szabályai megtagadják egyesek részvételét; és a téves 

keretezés szintjén, amikor az igazságtalanság abból fakad, hogy a közösség 

határainak megállapítása miatt nem lehet részt venni az igazságosságról 

folytatott engedélyezett vitákban39. 

Ezért Fraser számára a reprezentáció mindig be lesz ágyazva a a

 bármilyen követelés Végül is, ha az egyéntől 

megtagadják az első rendű transznacionális követelések 

megfogalmazásának lehetőségét, a rossz elosztás és a rossz elismerés elleni 

küzdelem lehetetlen, hacsak nem kapcsolódik az első rendű 

transznacionális követelésekhez. első rendű 

transznacionális követelések, a rossz elosztás és a félreértés elleni 

küzdelmek lehetetlenné válnak, hacsak nem kapcsolódnak a félreértett 

keretezés elleni küzdelmekhez40. 

A rossz keretezésből eredő igazságtalanságok leküzdése viszont 

Fraser szerint az összes érintett elve alapján történne, amely 

"megállapítja, hogy egy adott társadalmi struktúra vagy intézmény által 

érintettek mindegyike az igazságosság alanyának erkölcsi státuszával 

rendelkezik vele szemben". 

 
 
37 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 

2009. 20. o. 

38 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 

2009. 21-22. o. 

39 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 



2009. 21-22. o. 

40 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 
2009. 24. o.
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Így ami az emberek kollektíváját azonos kategóriájú igazságszolgáltatás 

alanyaivá teszi, az "egy közös strukturális vagy intézményi keretben való 

egyesülés, amely meghatározza a társadalmi interakciójukat szabályozó 

alapvető szabályokat, és így az előnyök és hátrányok mintái szerint alakítja 

az életesélyeiket", és nem területi kérdés41. 

A részvételt elősegíteni képes intézményi színterek hiányában és a 

hogyanok nem demokratikus kialakításával szembesülve a polgárok 

túlnyomó többsége nem vehet részt a kihez kapcsolódó döntéshozatali 

folyamatban. Ez a demokratikus deficit hátrányosan érinti az 

igazságtalanság leküzdésére irányuló törekvést, és feltárja "a demokrácia 

és az igazságosság közötti mély belső kapcsolatokat" 42. 

Fraser számára a keynesi-westfáliai keret meghaladásának jele, hogy 

a társadalmi vitákba bevezették az igazságosság érvényesítésének formáit 

és címzettjeit. A keretrendszerrel kapcsolatos döntések által érintettek 

részvételi igényének megértése átalakította a társadalmi igazságosságról 

szóló, korábban monologikus alapokon nyugvó elméleti produkciót, és a 

következő módon közelítette azt a dialogikus eszményhez:43 

 

Ahogy bővül azoknak a köre, akik igényt tartanak arra, hogy részt vegyenek a 

keretrendszer meghatározásában, úgy válik egyre inkább politikai kérdéssé, 

hogy kikre vonatkozó döntéseket kell meghozni. 

 
 
 
 
 
41 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 

2009. 29. o. 

42 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 

2009. 34. o. 

43 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 

2009. 34. o.
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demokratikusan, nem pedig technikai kérdésként, amelyet szakértőkre és 

elitekre lehet bízni44. 

 

És ha ezt a formát feltételezzük, amelyben a polgárok demokratikusan 

részt vesznek a döntéshozatalban, akkor a társadalmi igazságosságot 

Fraser szerint a részvételi paritás feltételezésén keresztül demokratikus 

igazságosságként értelmezzük45. Ez az az általános kritérium, amely arra 

szolgál, hogy megkülönböztesse az indokolt és az indokolatlan 

követeléseket46 , mivel ez az elv magában foglalja az eredmény fogalmát, 

amikor meghatározza, hogy a társadalmi megállapodások csak akkor 

indokoltak, ha lehetővé teszik az összes releváns társadalmi szereplő 

egyenrangúként való részvételét a társadalmi életben. A folyamat fogalmát 

is magában foglalja, amely a normák demokratikus legitimitását az 

érintettek beleegyezéséhez köti egy tisztességes és nyílt tanácskozási 

folyamat révén, amelyben mindenki részt vehet47. 

Az igazságosságnak ebből a konstrukciójából ered Fraser követelése, 

hogy a Habermas által meghatározott nyilvánosságot rugalmasabban 

értelmezzük, hogy azt a demokratikus valósághoz igazítsuk. Szerinte a 

liberális nyilvánosság Habermasiánus elméleten alapuló koncepciója a 

politikai uralom racionalizálására szolgáló intézményi mechanizmusként 

alakult ki az államnak az állampolgárok egy része iránti 

elkötelezettségének megértése, más szinten pedig a diszkurzív interakció 

egy sajátos típusaként48. 

 
 
 
44 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 

2009. 35. o. 

45 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 

2009. 36. o. 

46 FRASER, Nancy. Elismerés etika nélkül. Lua Nova, São Paulo, 70. szám, 101-138. o., 2007. 125. o. 

47 FRASER, Nancy. Az igazságosság újragondolása a globalizált világban. Lua Nova, São Paulo, 77. szám, 11-39. o., 

2009. 37. o. 

48 FRASER, Nancy. Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente. 

Feminista vita, Mexikóváros, 7. kötet, 23-58. o., 1993. 27. o.
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Ez a szféra így a közügyek racionális, korlátozások nélküli 

megvitatásának eszményét kapná. Ennek a vitának ezért nyitottnak és 

mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie, és az alanyoknak, félretéve 

a nézeteltéréseket, egyenrangú félként kell tanácskozniuk. Az ilyen típusú 

vita eredménye a közvélemény lenne a közjóról való konszenzus 

értelmében49. 

Azzal szembesülve, hogy ezt az ideált nem lehetett megvalósítani, 

ahogyan azt maga Habermas feltételezte, Fraser a revizionisták, Joan 

Landes, Mary Ryan és Geoff Eley hozzájárulásaira támaszkodik, hogy 

bemutassa, hogy a hivatalos polgári nyilvánosságnak ez a konstrukciója 

egy macsó forma volt, amely az uralom egy kialakulóban lévő formájának 

legitimálására szolgált50. 

Fraser elemzésében a nyilvánosság fogalma egyrészt azon a 

feltételezésen alapul, hogy a nyilvánosságban a beszélgetőpartnerek 

háttérbe tudják szorítani a státuszkülönbségeket, és úgy tanácskoznak, 

mintha társadalmi egyenlők lennének, másrészt azon az elképzelésen, hogy 

az egymással szemben álló nyilvánosságok sokaságának elburjánzása 

szükségszerűen távolabb áll a nagyobb demokráciától, így az egyetlen 

nyilvánosság mindig előnyösebb, mint a több nyilvánosság szövevénye51. 

A szerző szerint a rétegzett társadalmakban az egyenlőtlen 

hatalommal rendelkező társadalmi csoportok általában egyenlőtlenül 

értékelt életmóddal rendelkeznek, ami olyan erőteljes informális nyomás 

kialakulásához vezet, amely mind a mindennapi életben, mind a hivatalos 

közszférában marginalizálja az alárendelt csoportok hozzájárulását. 

Ezenkívül a 

 
 
49 FRASER, Nancy. Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente. 

Feminista vita, Mexikóváros, 7. kötet, 23-58. o., 1993. 27. o. 

50 FRASER, Nancy. Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente. 

Feminista vita, Mexikóváros, 7. kötet, 23-58. o., 1993. 33. o. 

51 FRASER, Nancy. Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente. 

Feminista vita, Mexikóváros, 7. kötet, 23-58. o., 1993. 34. o.
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A gazdaság és a média fokozza ezt az elnyomást azáltal, hogy megerősíti az 

alárendelt csoportokhoz tartozó résztvevők kirekesztett helyzetét; ebben az 

értelemben a tanácskozás "az uralom álarcaként" szolgálhat52. 

Következésképpen azzal érvel, hogy a rétegzett társadalmakban az 

olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik az egymással szemben álló 

nyilvánosságok sokasága közötti vitát, jobban elősegítik a részvételi paritás 

eszméjét, mint az egyetlen, széles és domináns nyilvánosság eszméje53. 

Mivel azonban az alárendelt csoportoknak nincs helyük a hivatalos 

nyilvánosságon belüli tanácskozásra, és ezért alternatív nyilvánosságokat 

konstruálnak, Fraser idealizálja a szubaltern ellen-nyilvánosságokat, 

rámutatva a párhuzamos diszkurzív arénák létezésére, amelyekben az 

alárendelt társadalmi csoportok tagjai ellen-diskurzusokat cirkuláltatnak, 

amelyek ugyanakkor lehetővé teszik számukra, hogy identitásukról, 

érdekeikről és szükségleteikről ellenzéki értelmezéseket fogalmazzanak 

meg, tágítva a diszkurzív teret54. 

A szükségletek azonosítása az érintettek összefogásához vezet az 

igazságtalanságot fenntartó mechanizmusokkal való szakítás elősegítése 

érdekében. Így ezek a társadalmi szereplők fokozatosan elkezdenek olyan 

ellen-diskurzusokat artikulálni, amelyek foglalkoznak ezekkel a 

kérdésekkel, ezért a saját szükségleteikről való beszédük 

nélkülözhetetlenné válik az elnyomás struktúráinak hatékony 

megváltoztatásával átitatott nyilvános vita demokratikus kialakításához. Az 

olyan diszkurzív arénák kialakításához, amelyek a 

 
 
 
 
 
52 FRASER, Nancy. Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente. 

Feminista vita, Mexikóváros, 7. kötet, 23-58. o., 1993. 35-37. o. 

53 FRASER, Nancy. Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente. 

Feminista vita, Mexikóváros, 7. kötet, 23-58. o., 1993. 40. o. 

54 FRASER, Nancy. Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente. 

Feminista vita, Mexikóváros, 7. kötet, 23-58. o., 1993. 40-41. o.
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Az ellenhegemón diskurzusok előmozdításában elengedhetetlen a korábbi 

politikai párbeszédek terjesztése55. 

 
Végső megfontolások 
 

Tekintettel a jogi episztemológia újraszignifikációjának igényeivel 

kapcsolatos kérdésekre, és ezáltal a multikulturalizmus és a 

transznacionális valóság követelményeinek megfelelő kritikai elmélet 

megalkotásának irányelveire, amely a hatalom és az állam klasszikus 

felfogását szétzilálta, a rendszerelmélet mint a társadalmi aszimmetriák 

csökkentésére irányuló vizsgálatok módszere és tárgya kerül kidolgozásra. 

A jog és a társadalomelméletek kapcsolatáról Gunther Teuber három tézist 

mutat be: 

 
1. Transzverzalitás, amely a különböző társadalomelméletek autonómiáján és 

összekapcsolódásukon alapul. 

2. Reagálóképesség, amely a jogi doktrína autonómiájára utal a társadalmi 

elméletekkel szemben, de a velük való kapcsolatra is, amikor a jog nyit a kihívások 

felé, és ezekből inspirálódik a normatív innovációra. 

3. Autonormativitás, amely szerint a jog kizárólag a benne zajló belső folyamatokból 

és egyúttal más társadalmi rendszerek reflexiós dogmatikája által kialakított 

autonormativitásból nyeri el normatív irányultságát. 

 

Mindezekkel a kérdésekkel szemben megfigyelhető, hogy Nacny 

Fraser társadalomelméletének szerveződése "kritikai elméletként" 

fogalmazható meg, és a Teubner által kidolgozott argumentatív logikát 

követi. Ez azért van így, mert a transzverzalitáson alapul, amikor a 

társadalmi aszimmetriákat a hozzájuk kapcsolódó sajátosságok szerint 

veszi figyelembe;  naresponsiveness, mivel hogy az 

alárendelt ellen-nyilvánosság a lehetőségében testesül meg. 

 
55 BUNCHAFT, Maria Eugênia. Igazságügyi aktivizmus és megbélyegzett csoportok: Az elismerés 
alkotmányfilozófiája. 2. szerk. Curitiba: Juruá, 2016. 88-92. o.
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ellentmondásos diskurzusok inspirálására a normatívák 

kiszélesítése;  és az autonormativitás a társadalmi 

átalakulást követelő érintettek összefogása révén. 

Bár nem azonos az elméleti mátrixuk, úgy tűnik, hogy Fraser és 

Teubner hasonló elemzésre jutnak a társadalom szereplőinek a jogok 

érvényesítését garantáló funkciójáról. Ebben az értelemben a feminista 

tapasztalaton alapuló elmélet azért kap különös jelentőséget, mert egy 

olyan kollektíven konstituált eljárást jelez, amely hozzájárulhat a 

jogrendszer racionalitás logikájának elismeréséhez. 
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Paradoxonok, döntés és határozatlanság: 
kísérlet Niklas Luhmann, Gunther Teubner és Giorgio 

Agamben közelítésére 
 

Leonel Severo Rocha 1 

João Paulo Salles Pinto 2 

 
 

Bevezetés 
 

Az elméleti megközelítések azonban a legtöbb esetben nehezen 

megvalósíthatóak. A szerzők főbb elméleti premisszáikban szinte mindig 

nem értenek egyet, vagy teljesen eltérő és ellentétes módszertani 

hivatkozásokból indulnak ki. Ebben az értelemben mindig kihívást jelent 

az ilyen konjugációk elvégzése. 

Ami azonban a rendszerszintű pragmatikát jellemzi, különösen Niklas 

Luhmann kezdeti munkái óta, az az interdiszciplinaritás iránti bizonyos 

hajlandóság3. A javasolt szociológiai leírásból több más tantárgy fogalma is 

újraolvasható. Szintetikusan, csak illusztrációként említhetjük a forma 

fogalmát, amely a matematikából, különösen George Spencer Brown4 

munkáiból ered, 

 
1 Jogi és társadalomtudományi diplomát szerzett az Universidade Federal de Santa Maria egyetemen (1979), jogi 
mesterdiplomát az Universidade Federal de Santa Catarina egyetemen (1982), PhD fokozatot az Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales de Paris egyetemen (1989), az UFSC 2003. február 13-án a 23080.025472/2002-06 számú 

eljárás és a 01/CNE/2001 számú határozat alapján a jog területén doktori címet szerzett, az Universita degli Studi di 
Lecce (Olaszország) pedig jogszociológiából doktorált. Jelenleg az Universidade do Vale do Rio dos Sinos, valamint az 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai PPGD professzora. Ösztöndíj Termelékenység CNPq. E-mail: leonel. 
rocha@icloud. com. Porto Alegre, RS. Brazília. Lattes címe: http://lattes.cnpq.br/3283434447576859. Orcid: 

https://orcid.org/0000-0002-6971-1412 

2- Közjogi doktorandusz az Unisinoson. Jogi mesterdiploma a Sul de Minas jogi karán - FDSM (2017).Jogi diplomát 

szerzett az Instituto Machadense de Ensino Superior- IMES-en (2015). 

3 Az ilyen hivatkozásokról érdemes a mű első fejezeteire hivatkozni: LUHMANN, Niklas. Szociális rendszerek. 

Fordította John Bednarz Jr és Dirk Barcker. Kalifornia: Stanford Egyetem, 1995. 

4 SPENCER-BROWN, George.      A forma törvényei.      New York: Dutton, 1979.      Elérhető a következő címen: 

<http://www.manuelugarte.org/modulos/biblioteca/b/G-Spencer-Brown-Laws-of-Form.pdf> . Hozzáférés: 2021. 

január 02.
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valamint az autopoiesis központi koncepcióját, amelyet Luhmann a 

biológiai tudományok, különösen Varela és Maturana5 munkái alapján 

keres és problematizál. Megemlíthetjük a kibernetika és a szervezeti 

rendszerek elméletéből származó megfigyelés felértékelődésének hatását 

is, különösen Heiz Von Foerster6 és Henry Atlan7 munkáit. 

Így, az interdiszciplinaritás ezen vonalát követve, ez a cikk fel kívánja 

ismerni, megkérdőjelezni és jelezni, legalábbis kezdetben, a lehetséges 

közelségeket Luhmann és Teubner rendszerszintű pragmatikája és Giorgio 

Agamben meghatározatlanságról és közömbösségről szóló írásai között, 

hogy elemezze és problematizálja a következő kérdést: hogyan teszik 

lehetővé a rendszerek, különösen a jogból kiindulva, hogy strukturális 

kódjaikon kívül döntsünk? Pontosabban, mi a feltétele e paradox döntések 

lehetőségének, amelyek mindenekelőtt egy kommunikációs hálózatban 

történnek? 

Valójában az ilyen kérdésfelvetések mégis nagy jelentőségre tettek 

szert a Teubner-féle alkotmányos töredékek perspektívájának 

aktualizálása, valamint az autopoietikus gradualizmus kezdeti 

perspektívája után. 

Ezért, ahogyan mi értjük, ez a kísérlet az említett szerzők közelítésére 

lehetővé teszi számunkra, hogy egy bizonyos vitát ösztönözzünk, amely 

magában foglalja mind a 

 
5 Ebben az értelemben a biológiában Humberto R. Maturana könyvében: MATURANA, Humberto; VARELA, 
Francisco. Gépekről és élőlényekről: autopoiesis: az élők szerveződése. Juan Acuña Llorens fordítása. 3. kiadás. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1997. Eredeti olvasatért lásd: MATURANA, R. Humberto. Biologie der Kognition. In:_______ 

Die Organisation und Verköperung von Wirklichkeit: Ausgewahlte Arbeiten zur biologischen Epistemologie, 
Braunschweig, 1982, 34. o. és ss. Meg kell azonban jegyezni, hogy az autopoiesis fogalma által bevezetett újítás, mind 

az általános rendszerelmélethez (Humberto Maturana és Fracisco Varela), mind pedig a szociológiában való lehetséges 

alkalmazáshoz (Niklas Luhmann) képest, a strukturális önreferenciális konstitúció gondolatát a rendszer elemi 
időzített összekötő műveleteinek szintjére, és ezáltal mindarra, ami a rendszer számára egységet alkot. A luhmanni 

koncepció legfőbb nyeresége tehát a rendszerelem fogalmának időbeliségére vonatkozik. 

6 Lásd ebben az értelemben: FOERSTER, Heiz Von Von. Megfigyelő rendszerek. Kalifornia: Seaside, 1981, 25. o. 

7 H e n r i  A t l a n ,  lehetővé teszi számunkra, hogy ebben az értelemben fenntartsuk,  hogy a rendszerek 

szervezetének átalakulása csak kívülről, a környezetből, és mindenekelőtt a környezetnek a rendszerre gyakorolt 

hatásának kauzalitásáról alkotott elképzelésekből magyarázható. ATLAN, HENRI. Entre le cristal et la fumée. Párizs, 
1979 és LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. Javier Torres Nafarrate fordítása, Editorial Herder, S. de R. 

L. de C.V., 2006, 44. o.
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A modern társadalom funkcionális differenciálódásának elemzésében a 

lehetséges módosítás kérdése, valamint a rendszerszintű kódok 

rögzítésének kérdése. Másrészt, és ez talán a legfontosabb, lehetővé teszi a 

társadalmi rendszerek autopoiesisének é s  operatív zártságának, 

valamint a paradoxonoknak, szervezeteknek és döntéseknek a luhmanni 

konceptualizációjának, mint operatív kapcsolatoknak az újragondolását, 

amelyek bizonyos értelemben a meghatározatlanság programozott 

megragadását tételezik. 

A cél következésképpen az, hogy a három említett szerző relációs 

újraolvasását végezzük el, különösen a paradoxon, a döntés és a 

meghatározatlanság fogalmainak tekintetében, bizonyos paradigmatikus 

hangsúlyt helyezve a jogrendszer programozásának szempontjából, és 

ebben az értelemben a más autopoietikus társadalmi rendszerekkel való 

kapcsolat bizonyos absztrakciójára törekedve. Ezért a bibliográfiai revíziós 

módszertan alapján a kutatás lehetővé teszi számunkra, hogy a 

rendszerszemléletű pragmatika e központi fogalmainak bizonyos általános 

újraolvasását kifejtsük8. 

Így az eredmények elérése érdekében a tanulmány először is a 

Luhmann által eredetileg a döntések és a szervezetekkel való kapcsolatuk, 

a paradoxonok és a bíróságok jogrendszerben elfoglalt helyének 

kérdésében kialakított szellemi irányvonal megvitatásából indul ki, hogy 

egy második pillanatban lehetővé tegyük a Gunther Teubner által hozott 

újítások elhelyezését ugyanezen jegyzetekhez képest, hogy végül egy 

másfajta újraolvasást kínáljunk, párhuzamosan Giorgio Agamben 

premisszáival. Szándékunkban áll egy olyan projektbe kezdeni, amely a 

meghatározatlanság és a közömbösség fogalmán alapuló rendszerszintű 

pragmatika aktualizálását célozza, hogy kiemeljünk egy bizonyos 

 
 
8 Lásd ebben az értelemben: ROCHA, Leonel Severo. Jogtudományi episztemológia és demokrácia. São Leopoldo: 

Unisinos, 1998; ROCHA, Leonel Severo. Az önmegfigyelés paradoxonai: a kortárs jogelmélet útjai. Curitiba: JM, 

1997.
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A paradox meghatározatlanság állandó jelenléte, mint a döntés egyre 

inkább jelenlévő paradigmája. 

 
1 A döntés, a szervezetek, a paradoxon és a bíróságok helye Niklas Luhmannban 
 

Valójában a szervezetek, regionalizmusok, rendszerszintű kapcsolatok 

és k ü l ö n ö s e n  az autopoietikus társadalmi rendszerek elméletében a 

döntéshozatal témáját bizonyos é r t e l e m b e n  széles körben kutatták, 

megvitatták és feltárták B r a z í l i á b a n  é s  L a t i n - A m e r i k á b a n 9 .

 ott vannak elhelyezve, még mert minden bizonnyal 

redukcionizmusba esnénk. 

Ugyanakkor ki kell emelni, hogy az elvégzett újraolvasások úgy tűnik, 

hogy hipotéziseiket és problematikájukat a jogrendszer kódja és az 

önmagukat meghatározó jogi szervezetek közötti konstruktív kapcsolat 

luhmanni leírásának tükrében követik nyomon, valamint például az 

"ítélkező szubjektum" kortárs problematikájának értelmezési fordulatát 

javasolják, mindenekelőtt a következőkkel kapcsolatban 

 
 
9 A jelenlegi kutatások, hogy csak néhány szerzőt említsünk, Leonel Severo Rocha, Guilherme de Azevedo és Rafael 

Lazzarotto Simioni professzorok, a szervezet és a társadalmi alrendszer közötti kapcsolatot s z e m  e l ő t t  tartva 

próbálják leírni a jelenlegi jogi jelenséget. Ebben az értelemben: ROCHA, Leonel Severo; AZEVEDO, Guilherme de 
Azevedo. Megjegyzések a döntés szervezésének elméletéhez 

autopoietikus jogi. Journal of Constitutional Studies, Hermeneutics and Law Theory (RECHTD), v. 4, n. 2, 2012, 

pp. 193-213.      Elérhető a következő címen:      <http://revistas.unisinos.br/index. php/RECHTD/article/view/ 

rechtd.2012.42.09/1242>. Hozzáférés 2020. október 02.; SIMIONI, R a f a e l L a z z a r o t t o .  DÖNTÉS, SZERVEZET 
ÉS KOCKÁZAT: A JOGI DÖNTÉS FORMÁJA A BIZTONSÁGON ÉS A LEGITIMITÁSON TÚL. Revista do Programa de 

Pós Graduação em Direito da UFC. Fortaleza, v. 37.1, 2017. jan./jún. Elérhető a következő címen: 
<http://periodicos.ufc. br/nomos/article/view/2936>. Hozzáférés: 2018. október 02. SIMIONI, Rafael Lazzarotto. 

Opus operatum és opus operantis: liturgia, joghatóság és hatalom. Studies in Religion, v. 32, n. 2, 2018, pp. 139-161. 

Elérhető: < https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index. php/ER/article/view/8053/641> . Hozzáférés: 
2020. szeptember 28. Ugyanígy, olyan szerzők, mint Aldo Mascareno és Orlando Vilas-Boas FIlho, akik mindazonáltal 

a globális dél rendszerszintű kérdéseihez tartozó kérdéseket vetnek fel, mivel a globális délre úgy tekintenek, mint a 

világra jellemző koncentrikus sajátosságokkal rendelkező régióra, már napirendre tűztek egy gyümölcsöző vitát a 
Luhmann által javasolt rendszerszintű heterarchia fogalmának egy bizonyos álláspontjával kapcsolatban. Így egy 

érdekes pontozás kerül napirendre az "elemzési skála csökkentésének" lehetőségével kapcsolatban, amelynek 
figyelembe kell vennie a regionális sajátosságokat is. Lásd ebben az értelemben: Lásd ebben az értelemben: 

MASCAREÑO, Aldo. Diferenciación y contingencia en América Latina. Santiago de Chile, Ediciones Universidad 

Alberto Hurtado, 2010 és VILLAS- BÔAS FILHO, Orlando. Rendszerelmélet és brazil jog. São Paulo: Saraiva, 2009. 
pp. 375 és ss.
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a döntések sajátosságait érintő kérdések a szervezeti rendszerek számára, 

amelyek ebben az esetben megengedik maguknak, hogy eltekintsenek a 

személyiségektől. Vagy akár a világ körül koncentráltan elhelyezkedő 

konkrét regionális kérdésekkel kapcsolatos rendszerszintű kérdésekben 

való gondolkodás10. 

Ezért elengedhetetlen, hogy a pragmatikus rendszerelmélet néhány 

fogalmát visszaszerezzük e témával kapcsolatban, hogy céljainkat és 

hipotézisünket jobban bemutathassuk. 

Niklas Luhmann autopoietikus rendszerelméletét tehát az a kijelentés 

vezérli, hogy: "ningún sistema de funciones puede alcanzar su propria 

unidad como organización. 11 Tehát csak ebből a funkcióból következik, 

hogy a szervezetek saját működésüket az adott rendszer működéséhez 

kapcsolják, és például bíróságként, bankként, iskolaként azonosíthatók. 12 

Luhmann számára a jogi kódex és a jogi szervezetek, különösen a bíróságok 

önleírása között egyfajta feltételezett és relációs előzményi viszony áll fenn. 

Ugyanúgy, ahogy Luhmann13 szerint megfigyelhető az autopoietikus 

társadalmi rendszerek létezése, úgy a funkcionálisan differenciált 

társadalommal kapcsolatban is igazolhatóak a megkülönböztetett

 rendszerszintű kommunikáció hogy if

 autopoietikus önreprodukciót, és amely közvetlenül kapcsolódik 

a rendszerkomplexitás környezetéhez. Ebben az esetben a szerző ezeket a 

rendszereket szervezeteknek nevezte. Ezek szerint 

 
 
 
10 Lásd ebben az értelemben a fent említett cikkeket és könyveket. 

11 LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. Javier Torres Nafarrate fordítása, Editorial Herder, S. de R.L. de 

C.V., 2006, 667. o. Teubner művei is ebben az értelemben: TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális 

alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 2016, 61. o. 

12 LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. Fordította: Javier Torres Nafarrate, Editorial Herder, S. de R.L. 

de C.V., 2006, 667-668. o. 

13 LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. Javier Torres Nafarrate fordítása, Editorial Herder, S. de R.L. de 

C.V., 2006, 655-672. o.; LUHMANN, Niklas. Organizzazione e decisione. Hagyományos. Giancarlo Corsi. Milano: 

Bruno Mondadori, 2005.
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szociológus, autonómak, amennyiben különösen az ún. 

A szervezetek tehát önmagukat is autopoietikus és operatívan zárt 

rendszerekként írják le, amelyeket a döntések műveleteinek funkcionális 

elsőbbsége és az elvárások stabilizálása alapján programoznak. Ily módon 

saját döntéseikből jelentik a döntéseket, és így szervezik meg funkcionális 

autonómiájukat a társadalom kommunikációjában, még azért is, mert a 

funkcionális rendszerek a luhmanni szellemi irányultság szerint nem 

képesek elősegíteni a környezetükkel való kommunikációt. 14 

Így tehát a szervezetek kialakulását a társadalmi rendszerekhez 

viszonyítva figyelhetjük meg, hogy a funkciókat úgy végezzék, hogy a

 szelektivitás a komplexitás a környezet. Ezért ezek a 

feljegyzések hozzájárulnak annak megértéséhez, hogy a szervezetek nem 

mások, mint a rendszerszintű döntések strukturált kommunikációja. 15 A jog 

konkrét esetében tehát mintha a jog szervezetei lennének felelősek azért, 

hogy a kommunikáció hajlamos a "jog és nem jog "16 (recht/unrecht) 

paradox és szelektív megkülönböztetéséből kiindulva viselkedni. 

A szerző számára ugyanis a jogrendszerben egy központi szerveződés 

figyelhető meg, amely mindenekelőtt annak konstitutív paradoxonával 

foglalkozik majd, vagyis azzal, hogy a rendszernek önmagát kell leírnia, 

biztos, hogy a "rendszer 

 
 
 
14 LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. Javier Torres Nafarrate fordítása, Editorial Herder, S. de R. L. de 

C.V., 2006, 668. o. 

15 LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. Javier Torres Nafarrate fordítása, Editorial Herder, S. de R.L. de 

C.V., 2006, 668. o.; LUHMANN, Niklas. Organizzazione e decisione. Hagyományos. Giancarlo Corsi. Milano: Bruno 

Mondadori, 2005. 

16 Így a recht/unrecht brazil fordításait a licito/ilícito fogalmak magyarázzák. Mi azonban hajlandóak vagyunk a 
törvény/nem-törvény kifejezést használni, mivel ez mégis jobban leírja a kommunikációs rendszerek strukturális 

működésének luhmanni szemléletét. Így nem szabad azt a konstruktív illúziót reprodukálni, hogy a jog értelmének 

kiválasztása a jogszabályok logikai levezetéséhez kapcsolódna.  Lásd ebben az értelemben:  LUHMANN, Niklas. A 
társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, pp. 572-573. Az eredetiben: LUHMANN, 

Niklas. Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993, 428. és azt követő oldalak.
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jogrendszer csak belsőleg differenciált rendszerként különböztethető meg 

"17. 

Ily módon a társadalmi rendszer szempontjából minden, ami nem 

tartozik a rendszerhez, a komplexitás környezetéhez igazodik. Ebben a 

diapszisban a törvény "végtelen történésként, autopoietikus rendszerként 

figyelhető meg, amely csak azért hoz létre elemeket, hogy időzítési 

műveletei révén újabb elemeket kapcsoljon össze18), ami aztán lehetővé 

teszi önmegfigyelésének és hetero-megfigyelésének megfigyelését". 19 

Ezt az önleíró lehetőséget figyelembe véve a német szerző megengedi 

magának, hogy a bíróságok mint a rendszer központjának alakját figyelje, 

mivel tőlük mindig döntés várható. Más szóval a bíróságok kénytelenek 

dönteni. 20 A döntés, ebben az esetben a jogi döntés, Luhmann számára 

mindenekelőtt a fent említett alapvető paradoxon kibontakozására utal. 21 

Valójában a döntés csak akkor lehetséges, ha lehetetlen dönteni, 

biztos, hogy a döntés nem keverhető össze a választandó alternatívákkal. 

Így az alternatívát alkotó különbségként fogalmazódik meg, vagy 

szintetikusabban fogalmazva, e különbség egységét jelenti. 

Következésképpen egy "paradoxon". Itt találjuk a bíróságok azon 

funkcióját, amely a rendszer központjává teszi őket, vagyis azt, hogy 

döntsenek, amikor nem lehet dönteni, "hiszen különben a döntés már 

eldőlt volna, és csak elismerésről lenne szó". 22 

 
 
 
17 LUHMANN, Niklas. A társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 396. o. 

18 Más kifejezésekben, amelyek az előfordulásokat elemként használják. Ebben az értelemben: LUHMANN, Niklas. 
Társadalmi rendszerek: egy általános elmélet vázlata. Antonio C. Luz fordítása. Rio de Janeiro: Vozes, 2016, 509. o. 

és ss. 

19 LUHMANN, Niklas. A társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 238. o. Az 

eredetiben: LUHMANN, Niklas. Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993, 179. o. 

20 ______. A társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 410. 21 ______. 

A társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 427. o. 22 ______. A 

társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 411. o.
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Ezért az ennek a helyzetnek megfelelő norma - "a központi norma" - 

az, hogy az igazságszolgáltatás megtagadása tilos. 23 Ily módon Luhmann 

megjegyzi, hogy a non liquet, azaz "a döntés lehetetlenségének tilalma" 

helyzete arra kényszeríti a jogrendszert, hogy egyetemes joghatóságot 

követeljen, és ugyanakkor képes legyen dönteni minden olyan ügyben, 

amely e rendszerszintű helyre kerül. Ezért az igazságszolgáltatás 

megtagadásának tilalmának kérdése az, ami arra készteti a rendszert, 

hogy elméletileg foglalkozzon a bíróságok működésének ezzel az alapvető 

rendezésével, mindenekelőtt az értelmezés fogalmára tekintettel. Eközben 

például hatalmas vitákat figyelhetünk meg az elvek vagy akár a kemény 

esetek kérdésével kapcsolatban. 24 "Olyan esetekről van tehát szó, 

amelyekben a hatályos jog ismerete nem elegendő annak 

megállapításához, hogy ki a jog birtokosa [...] mindazonáltal a 

bíróságoknak dönteniük kell az ilyen esetekben "25. 

Ebben a értelemben,a  bíróságok,a megtekintés a szerző

 a rendszer paradoxonát konkrét módon. Talán ez az oka annak, hogy 

Luhmann leírja, hogy a bíróságoknak a stabilitás és az instabilitás 

konstruálásának kérdésével kell foglalkozniuk. instabilitás, hogy 

állandó meghatározásokat hozzon létre. Így hangsúlyozza: "mindezt 

figyelembe véve a döntés paradoxon, amelyet nem lehet tematizálni, 

legfeljebb csak misztifikálni "26. 

Ebben az értelemben a kitüntetések, a karrier és a tekintély egy bizonyos 

helyet foglalnak el, amely megakadályozza a döntéshozatal 

paradoxonának megjelenését. 

 
 
23 ______. A társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 414. o. 

24 Érdemes elolvasni cikkünket: SIMIONI, Rafael Lazzarotto; PINTO, João Paulo Salles. Paródiák a jogrendszer 

önleírásában: rendszerszintű korrupció és bírói aktivizmus. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, Santa 
Maria, RS, v. 14, n. 2, e30746, may./ago. 2019. május. ISSN 1981-3694. DOI: http://dx.doi.org/ 

10.5902/1981369430746. Elérhető: https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/30746 Hozzáférés: 2020. 

szeptember 06. 

25 LUHMANN, Niklas. A társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 419. o. 26 

______. A társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 413. o.
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paradoxonként, és magyarázza meg, hogy az ok, amely törvényesen dönti 

el, hogy mi a helyes és mi nem helyes, maga is paradoxon, és hogy a 

rendszer egységét csak ennek a felfogásnak az alapján lehet megfigyelni és 

leírni. Így vagy úgy, de ki kell bontakoznia a megdönthetetlen döntések 

paradoxonának. Ez a különbség és a rendszerszintű pragmatika belátása a 

bíróságok jogi működésének elemzésében. Összefoglalva, látható, hogy a 

jogrendszer és a jogi döntés megkülönböztetésének folyamata a 

rendszerkód és a rendszer programjai közötti kapcsolat megfigyelését írja 

le, amelyek nem mások, mint a szelekciós szempontokat meghatározó és a 

paradoxonokat láthatatlanná tenni igyekvő döntési szabályok. 27 

Ezek a következtetések ahhoz a megállapításhoz is vezetnek, hogy a 

döntési kötelezettség tényénél fogva a bíróságok nem támaszkodhatnak a 

konszenzusra (moralizáló sugallatokra, vagy elvekre és hasonlókra), hiszen 

minden ügyben dönteniük kell, beleértve azokat is, amelyekben nincs 

konszenzus.28 Ez azonban nem jelenti a "centrum és periféria közötti 

hierarchikus pozíció" önleírásának kiterjesztését, hiszen az elemzett 

megkülönböztetésnek ez a formája különösen és kizárólag a rendszer 

egységének alapvető paradoxonának kibontakozását teszi lehetővé. A 

jogrendszer működési zártsága tehát kifejezetten ettől a művelettől függ. 

Így tehát a bíróságok álláspontjának kifejtésével a határozati paradoxon 

konkrét kezelésének rendelkező rendelkezésével kapcsolatban, 

 
 
27 ______. A társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 428. 

28 Luhmann rendszerfogalma tehát nagyon különbözik attól, amely a "rendszereket" homogenitással vagy logikai 

szabályszerűséggel felruházott egységként fogja fel, amely ezért a többihez viszonyítva rendet teremt, ahogy Weber 

gondolta, mégis. Ezen túlmenően úgy is fogalmazták meg, mint ami különbözik a "spontán" v a g y  "természetes"  
t á r s a d a l m i  formáktól,  a h o g y a n  a z t  a  jelenlegi kritikai elmélet releváns r é s z e  á l l í t j a . Luhmann 

eközben "rendszert" ír le, amikor egy műveleti kapcsolatnak sikerül minden mást kizárva bezárkóznia, és így 

reprodukálni önmagát, és folytatni saját szelektivitását, amíg erre képes. Ebben az értelemben lásd: LUHMANN, 
Niklas. Szociális rendszerek. John Bednarz Jr és Dirk Barcker fordítása. Kalifornia: Stanford University, 1995, 140. 

o. és a továbbiakban.
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Luhmann29 a bíróságok mint a jogrendszer központja megfigyelésének 

fontos mozzanataként lehetővé teszi számunkra, hogy megfigyeljük a 

szervezet és a rendszer közötti, valamint a rendszerre és a perifériára utaló 

kapcsolat meglétét, és így megállapítsuk, hogy a bíróságok mint központi 

működési apparátus önmegfigyelésének elengedhetetlen funkciója a 

rendszer és a környezet közötti konkrét kapcsolat kiépítése. 

Ebben az összefüggésben megfigyelhető, hogy a szervezetek is 

szelektálnak a társadalmi komplexitásban. Ily módon a társadalom 

kommunikációjának beteljesedéseként is jellemzik őket. 30 Így még mindig 

tagadhatatlan Luhmann szerint, hogy a legtöbb szervezeti rendszer, illetve 

a legfontosabbak, annak ellenére, hogy a társadalom funkcionális 

rendszereiben szükségtelenül saját egységeket alkotnak31 , a funkcionális 

rendszerekhez viszonyítva konstituálják magukat, és ebből következően 

vállalják azok funkcionális elsőbbségét, így csak ebben az értelemben 

különböztethetők meg egymás között, mint például: gazdasági, oktatási, 

politikai, iskolai, jogi szervezetek stb. 32 

 

2 Gunther Teubner újításai: a paradoxon, a döntés, a szervezetek és a 
világtársadalom civil alkotmányai 
 

Gunther Teubner a rendszerszemléletű pragmatikus irányvonal egyik 

vezető kortárs szerzőjeként ismert. Teubner valójában több területen is 

kiterjeszti a Luhmann által végzett kutatásokat. Itt különösen a 

paradoxonok újraolvasásának kérdése érdekel bennünket, a 

 
 
29 LUHMANN, Niklas. A társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 420. 

30 LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. Javier Torres Nafarrate fordítása, Editorial Herder, S. de R.L. de 

C.V., 2006, 668. o. 

31 LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. Javier Torres Nafarrate fordítása, Editorial Herder, S. de R.L. de 

C.V., 2006, 666. o. 

32 LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. Javier Torres Nafarrate fordítása, Editorial Herder, S. de R. L. de 

C.V., 2006, 667. o.
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döntés, az autopoiesis és a szervezetek fogalmáról, mindenekelőtt a 

közvetlen, de nem csak a közvetlen társadalmi rendszerrel kapcsolatban, 

amint azt fentebb kiemeltük. 

Luhmanntól33 eltérően például Teubner kezdetben leírja, hogy a 

saját kódjaikból kiindulva működő strukturált társadalmi rendszerek 

megfigyelése mellett a társadalmi kommunikációban is ellenőrizhetők 

bizonyos kialakulóban lévő rendszerek.  Tehát olyan rendszerek, amelyek 

még c s a k  m o s t  építik ki működési autonómiájukat, mert már 

rendelkeznek egy bizonyos strukturális proceduralizációval, amely 

ráadásul lehetővé teszi az önmegfigyelést. 34 Következésképpen a társadalmi 

autopoiézis kifejezetten egyértelművé válik. Ebben az értelemben a 

társadalmi rendszerek működésének alapvető paradoxonjainak fokozatos 

operacionalizálási folyamataként figyelhető meg. 35 

Mindazonáltal a megfigyelésnek ez a módja lehetővé tette számára, 

hogy önleíró feljegyzéseket készítsen a kialakulóban lévő társadalmi 

rendszerekről, amelyek a saját programozásukban működnek és frissülnek. 

Ezek a feljegyzések azonban arra a következtetésre látszanak jutni, hogy a 

mai társadalom funkcionális differenciálódása és az ebből fakadó 

komplexitás lehetővé teszi számunkra, hogy a rendszerszintű autonómia 

egyre magasabb szintjének elérését célzó reakciókat, valamint operatív 

korlátokat ellenőrizzünk. 

 
 
33LUHMANN, Niklas. Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993, 14-16. o.; La Sociedad de la 
Sociedad. Javier Torres Nafarrate fordítása, Editorial Herder, S. de R.L. de C.V., 2006, 66-130. o. A Teubner és 

Luhmann módszertani javaslatai közötti különbségeket vitára bocsátó olvasatot ld: ROCHA, Leonel Severo; Costa, 

Bernardo Leandro Carvalho. Az alkotmány aktualitása: az alkotmányosság Luhmann, Febrajo, Teubner és Vesting 
alkotmányossága. 1. kiadás. Porto Alegre: FI, 2020. 

34 TEUBNER, Günther. Jog, rendszer és polikontextualitás. Hagyományos. Rodrigo Octavio Broglia Mendes. 

Piracicaba: Unimep, 2005, 80. o. TEUBNER, Gunther. A jog mint autopoietikus rendszer. Fordította és az előszót 
írta José Engrácia Antunes. Lisszabon: Calouste Gulbekian Alapítvány, 1993. 

35 TEUBNER, Günther.  Jog, rendszer és polikontextualitás. Hagyományos. Rodrigo Octavio Broglia Mendes. 

Piracicaba: Unimep, 2005, 20. és ss. o.; TEUBNER, Gunther. Hogyan gondolkodik a jog: A jog konstruktivista 

ismeretelmélete felé. Law and Society Review, 1989. Elérhető a következő címen: < 

http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/amh_ma_9533.pdf>. Hozzáférés: 2020. január 01.
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A hivatkozott szerző jelenleg ezekre a feltételezésekre alapozza az 

alkotmányos kérdéssel kapcsolatos nézőpontját a transznacionális 

társadalomban. Másképpen fogalmazva, a különböző rendszerek közötti 

strukturális kapcsolatok szervezett felépítéséből indul ki, amelyek képesek 

garantálni a funkcionális autonómiát, valamint annak korlátozását a 

környezet kiterjedt komplexitása miatt. 36 

Összefoglalva megállapítható, hogy a fent említett elmélet a 

társadalmi differenciálódás szociológiai elméletének alapvonalainak 

megvitatásán alapul, hogy különösen a társadalmi rendszerek belső 

konstitúcióját (innere Verfassung) problematizálja, olyan művek 

újraolvasása alapján, mint Chris Thornhill37 , valamint Selznik 

magánkormányzás-elmélete38. Így mindenekelőtt az alkotmányos kérdés 

újbóli felvetése aposztrofálódik, ebben az esetben szinte a "rendszerek 

kommunikációs kiterjesztésének korlátai "39 szinonimájaként, a politikai és 

jogi szervezeti szférán túl. Ezért különös hangsúlyt kap a társadalom 

valamennyi töredékes és operatív társadalmi rendszerszférája. 40 

Ezekből a premisszákból kiindulva a kortársak számára kihívást 

jelentő alkotmányos kérdések, mint például az állami területi korlátok 

átültetése az emberi jogi segítségnyújtásban, heterarchikus nézőpontból 

vizsgálhatók. Az emberi jogokat heterarchikus perspektívában is 

magyarázzák. 

 
 
36 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, 30. o. és ss. 

37 THORNHILL, Chris. Az alkotmányok szociológiája: alkotmányok és állami legitimitás történeti-szociológiai 
perspektívában. Cambridge, 2011. 

38 SELZNICK, Philip. Jog, társadalom és ipari igazságszolgáltatás. New York, 1969. 

39 Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 2016, 127. o. 

és azt követő oldalak. 

40 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, 20. o. és a továbbiakban.
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Nem csak az állammal vagy például a törvénnyel kapcsolatban. Ezért nem 

csupán az alkotmányos előfeltételek újragondolásáról van szó, hanem a 

meglévők módosításának javaslatáról, az autopoietikus társadalmi 

rendszerekben leírható és kialakulóban lévő több alkotmányos töredék 

ellenőrzéséről. 

Teubner javaslata azonban megnehezíteni látszik a döntések 

luhmanni primátusát a rendszerkódexeknek a strukturális szervezetekkel 

és csatolásokkal való kapcsolatán keresztül, már csak azért is, mert a 

transznacionális jellegű részleges alkotmányok autonómiája c s a k  

a k k o r  l e h e t s é g e s ,  h a  a z o k  a  normatív e t i k a  h á l ó z a t á b a n  

h e l y e z k e d n e k  e l . Talán innen ered a töredezettség logikája. Ebben 

az értelemben például hogyan tud a gazdaság vagy a tudomány olyan 

normákat létrehozni, amelyek korlátozzák expanzivitását, vagy akár 

normatív módon dönteni a komplexitás környezetével kapcsolatban? Ezek 

a kérdések jogi vagy nem jogi jellegűek? Valójában itt mindenekelőtt egy 

"ütközések alkotmányos jogára" (Verfassungskollisionsrecht) gondolunk, 

egy pluralista-szemantikus logikára, amely széttöredezett és korlátozza a 

terjeszkedés rendszerszintű műveleteit. 41 A szerző éppen ebben az 

értelemben j u t  e l  o d a ,  h o g y  a  rendszerszintű részleges alkotmányok 

egyik nem párhuzamos és fő funkciójaként e g y  b i z o n y o s  

"rendszerszintű hibriditást "42 i s  m e g e m l í t s e n , különösen a 

jogrendszerrel kapcsolatban. Lásd: 

 
[...] Az alkotmányos törvénykönyv kettős természete szükségszerűen úgy hat, 

hogy annak dominanciája alatt a jogi és a gazdasági gyakorlat egyaránt 

kialakítja a gazdasági alkotmány saját programját. Ezek a 

 
 
41 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, 46. o. 

42 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, 202-204. o.
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programok elsősorban a rendszerspecifikus műveletek rendszerspecifikus 

műveletekre történő rekurzív alkalmazásából keletkeznek; ezek állandóan 

irritálják egymást, és ezáltal koevolúciós dinamikát indítanak el a jog és a 

közgazdaságtan között [...] a jog a közgazdaságtan alapelveit jogi elvekként 

rekonstruálja, és a gazdasági alkotmányozás jogi normáiban konkretizálja. 43 

 

Következésképpen az ilyen típusú megfigyelésben a rendszer 

deparadoxizálásának elsődleges funkciója a luhmanni perspektívához 

képest összetettebbé válik. Ezt tehát mindenekelőtt a szervezetek44 vagy 

maga a rendszer döntő elengedése fogja működtetni az autopoietikus 

társadalmi rendszerek hálózatos kapcsolódásaiból eredő részleges 

alkotmánynak, nem utolsósorban azért, mert ez a felelős az alkotmányos 

normák végső igazolásának külsődlegesvé tételéért a konstituált társadalmi 

rendszerben. 45 Teubner ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy: "de akár 

törvény, akár nem, a vállalatok belső kódexei - például - az érintett szerzők 

számára közvetlenül kötelező érvényűek, és hatékony szankciókkal vannak 

ellátva, amelyeket az erre a célra létrehozott megfelelőségi osztályok 

alkalmaznak". 46 

Így a Részleges rendszerek töredezett alkotmányai, amelyet a szociális 

alkotmányosság (Thornhill) szellemi irányvonala alapján magyaráznak, 

olyan perspektívaként fogalmazódik meg, amely a hálózatos rendszerek 

disparadox szemantikája jelentésének aktualizálását kívánja előmozdítani. 

Egy ilyen elhelyezés lehetővé teszi számunkra, hogy bizonyos mértékig 

"kvázi megrendeléseket" lássunk. 

 
 
43 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, 204-208. o. 

44 Lásd ebben az értelemben: TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a 
globalizációban. São Paulo: Saraiva, 2016, 84-89. o. 

45 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, 205. o. 

46 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, 101. o.



Leonel Severo Rocha; João Paulo Salles Pinto | 587 

 
a világtársadalom "jogi" rendjei, amelyek még az alkotmány jellemzőit is 

mutatják. Ezen a ponton egy meglepő új jelenséggel találkozunk, 

nevezetesen az állam nélküli globális rendek önkonstitucionalizációjával 

(Selbskonstitutionalisierung). Ennek eredményeképpen a világtársadalom 

részrendszerei elkezdik létrehozni saját alkotmányos jogi normáikat, 

amelyek támogatást nyújtanak "önalkotmányuknak "47 . 47 Amikor tehát a 

transznacionális rezsimek kialakítják ezt a kettős önreflexióra való 

képességet, azaz s a j á t  m ű k ö d é s ü k  alátámasztására jogi normákhoz 

folyamodnak, akkor T e u b n e r  szerint alkotmányos szubjektumként való 

státuszuk j o g o s u l t t á  v á l i k . 48 

Így, ha jól olvassuk, a Teubner által a rendszerszintű pragmatikába 

hozott jelenlegi újítások mindenekelőtt a perspektívákra vonatkoznak.

 bizonyos Ha olvasatunkban igazunk van, akkor a 

jelenlegi újítások, amelyeket Teubner a rendszerszemléletű pragmatikába 

hoz, elsősorban bizonyos konstitucionális kommunikációs lehetőségek 

megfigyelésének perspektíváira vonatkoznak, amelyek a különböző 

társadalmi rendszerek szférái közötti (nem)paradox információk 

externalizációjának és internalizációjának kérdéseit korlátozzák, amelyek 

elsősorban különböző kommunikációs kódok alapján reprodukálják 

magukat. 49 

 

3 Határozatlanság, közömbösség, paradoxonok és döntés Giorgio Agambennél 
 

A Teubner által a rendszerszemléletű pragmatikába hozott 

újdonságok, mint láthatjuk, lehetővé teszik a döntési folyamat kérdésének 

hasznos átirányítását az autopoietikus társadalmi rendszerek 

deparadoxizálása felé. Amit korábban, főként Luhmann, autopoietikus 

szemléleten belül, speciális, rokon, szervezeti, 

 
 
 
47 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, 108. o. 

48 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 



2016, 141. o. 

49 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, 130-131. o.
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kodifikált, merev, központi és joghatósági, ahogyan azt fentebb 

megpróbáltuk bemutatni, különösen a jogrendszerből kiinduló 

megfontolások figyelembevételével, egy bizonyos absztrakció 

s z á n d é k á v a l ,  most a döntő kommunikációs hálózatok kérdésére 

terjesztik ki, különösen az önkorlátozás szándékával. A társadalmi 

rendszerek társadalmi, strukturális és időbeli működésükben lehetővé 

teszik maguknak, hogy döntési teret hozzanak létre, és hibrid 

(nem)paradox és önreflexív kritériumokat operacionalizáljanak az egymás 

közötti kapcsolatokon keresztül is. 

Úgy tűnik azonban, hogy ezek az álláspontok néhány konkrét kérdést 

is felvetnek, mint például: a) milyen módon lehet megfigyelni, hogy a 

társadalmi rendszerek identitásuk elvesztése nélkül, a vonatkozó 

rendszerkódjaiktól eltérő, meghatározó műveleteket fejlesztenek ki annak 

érdekében, hogy alkotmányokat hozzanak létre, amelyek ebben az esetben 

egy olyan széleskörű jogi és politikai aspektusú égisze van, amely nem 

pusztán intézményesült? b) Például hogyan képes a központi bank, mint a 

gazdaság szervezete, tehát a gazdasági kódhoz (szűkösség/nem szűkösség) 

"kötve", jogilag és politikailag működni az alkotmányos önkorlátozás 

megvalósítása érdekében? 

Valójában Teubner a szükségletek optikája alá akarja helyezni az 

árnyalatokat. a szerkezeti csatlakozók a  címre. Ez 

azonban nem ad választ egy korábbi kérdésre, vagyis arra, hogy miért és 

mi a feltétele a szerkezeti csatolások lehetőségének? A kérdés 

megválaszolása magával a társadalom komplexitásának struktúrájával 

tűnik kiútnak, mindenekelőtt az alkotmányokra mint metakódokra és 

hasonlókra gondolva50 , azonban az általunk lehetségesnek tartott 

kérdések magja továbbra is érvényesül. Vagyis, hogy mi a lehetősége az 

ilyen összekapcsolásoknak. Más szóval, mitől lesz 

 
 
 
50 Lásd ebben az értelemben: TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a 



globalizációban. São Paulo: Saraiva, 2016, 202-216. o.
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Miért maradnak a társadalmi alkotmányok mindig ebben a paradox 

konstitutív állapotban? 

Ebben az értelemben mérlegeljük, hogy lehetséges-e a Teubner által 

a rendszerszemléletű pragmatikában kidolgozott kérdések első közelítése a 

meghatározatlanság kérdéséhez, amelyet különösen Giorgio Agamben 

kutatott. Itt talán párhuzamban gondolkodunk azzal, ahogyan Urs 

Staehelis projektje "Luhmann aktualizálása Foucault-val". 51 Így mégis az a 

szándékunk, hogy Teubner és Luhmann aktualizálását is javasoljuk 

valakivel, aki bizonyos értelemben Foucault aktualizálására törekszik, mint 

Giorgio Agamben52. 

Ebben az értelemben kiemeljük Andreas Fischer-Lescano fontos 

szavait ezekről az "aktualizáló" javaslatokról: 

 
[...] Ugyanettől a szerzőtől: Christoph Menke az önreprodukció rendszerszintű 

viszonyainak francia újraolvasásába kezdett. Mindketten a "jelentés" 

összeomlásából indulnak ki, és a jog önreflexiós folyamatait politikai 

folyamatként, magáról a jogi formáról folyó vitaként értelmezik53. Antonio 

Negri54 is lelkesen üdvözölte ezt az antagonizmusok, paradoxonok és 

inkommensurabilitások iránti érdeklődést Teubner jogrendszerelméletéhez 

fűzött legutóbbi kommentárjában: "Csoda, hogy hamarosan a jogdoktorok 

azok, akik az új kor szellemét az unalmas filozófiai hagyományok ellen 

irányítják". 

 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy mi még Fischer-Lescano kritikai 

álláspontjától is eltérünk, mert mi a kérdésnek a 

 
 
 
51 STAEHELI, Urs. "Updating Luhmann m i t F o u c a u l t ?". kultuRRevolution: Zeitschrift für angewandte 
Diskurstheorie, vol. 47, 2004, pp. 14ff, idézi: FISCHER-LESCANO, Andreas. A frankfurti iskola kritikai 

rendszerelmélete. Novos estud. - CEBRAP, São Paulo , 86. szám, 163-177. o., 2010. március . Elérhető: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100009&lng=en&nrm=iso>. 
hozzáférés: 2021. január 04. https://doi.org/10.1590/S0101-33002010000100009. 

52 Lásd ebben az értelemben: AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua 1. Trad. Henrique 

Burigo. 2. kiadás. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014, 9-19. o.

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100009#link53
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100009#link53
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100009#link53
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meghatározatlanságot inkább Agamben tanulmányai, mint Jacques 

Derrida tanulmányai alapján. 53 

Így Teubner egy nemrég megjelent cikkében kifejezetten azt állítja, 

hogy Luhmann, Jacques Derrida és Giorgio Agamben azon kevés kortárs 

szerzők közé tartoznak, akik komolyan és mélyrehatóan foglalkoznak a jog 

paradoxonjaival. 54 Tény azonban, hogy a fent említett cikk folytatásában 

Teubner mintha nem értene egyet Agamben javaslatával, különösen azzal, 

hogy a modern élet-, jog- és joggyakorlatok kérdéseinek újragondolása 

érdekében folyamatosan a jog deaktiválását, illetve önpusztítását 

posztulálja. Teubner számára Agamben a jog leírására szorítkozik, annak 

negatív értékét hangsúlyozza, és emiatt nem látja, hogy "a modern jog 

sikerében rejlik a kudarca, és kudarcában rejlik a sikere "55 . 

Amint már megjegyeztük, a paradoxonok Teubner számára mindig 

paradox műveletek lehetőségét generálják a jogon belül. 56 Valójában 

Teubnernek igaza van Agamben jogi finalista javaslatának ebben a 

perspektívájában. 57 Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy másfelől lehetséges 

a munka 

 
 
53 Lescano így fogalmaz: Mindezek a megközelítések a jogot társadalmi kontextusába helyezik, és ezért elkerülik a 
dogmatikus dekontextualizálást62. A frankfurti iskola kritikai jogelméleténél jobban hangsúlyozzák a jog 

meghatározatlanságát a jogi realizmusra hivatkozva, és Derrida aporias sémáin63 élesítik kritikájukat. Minden 
különbség ellenére közös ezekben a művekben, hogy a politikát és a jogot szoros összefüggésben vizsgálják64. A 

kritikai rendszerszemléletű jogelmélet különösen a politika jogban való jelenlétének ellentmondásos jellegét igyekszik 

feltárni. Ezt a pontot már Marx is kiemelte: "Van tehát egy antinómia, a jog a jog ellen, mindkettő egyformán a csere 
törvényének jegyeit viseli "65. FISCHER-LESCANO, Andreas. A frankfurti iskola kritikus rendszerelmélete. Novos 

estud. - CEBRAP, São Paulo , 86. szám, 163-177. o., 2010. március.     Elérhető: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000 100009&lng=en&nrm=iso>. 
hozzáférés: 2021. január 04. https://doi. org/10.1590/S010101-33002010000100009. 

54 TEUBNER, Gunther. Jog a törvény előtt: a jogi modernitás kollektív önreflexiójának (im)lehetőségéről. Direito. UnB 
- Revista de Direito da Universidade de Brasília, v. 1, n. 1, p. 12-31, 2014. január 1. Elérhető: https://periodicos. unb. 

br/index. php/revistadedireitounb/article/view/24620. Hozzáférés: 2021. január 04. 

55 TEUBNER, Gunther.  A jog a joga előtt: a jogi modernitás kollektív önreflexiójának (im)lehetőségéről. Direito.UnB 

- Revista de Direito da Universidade de Brasília, v. 1, n. 1, p. 12-31, 1 Jan. 2014, p. 19.... Elérhető a következő címen: 

https://periodicos.unb.br/index.php/revistadedireitounb/article/view/24620. Hozzáférés: 2021. január 04. 

56 Ebben az értelemben a mű első fejezete: TEUBNER, Gunther. A jog mint autopoietikus rendszer. Fordította és 

az előszót írta José Engrácia Antunes. Lisszabon: Calouste Gulbekian Alapítvány, 1993. 

57 Lásd ebben az értelemben mindenekelőtt a következő művet: AGAMBEN, Giorgio. Altissima pobreza: regras 

monásticas e formas de vida. 1. szerk. São Paulo: Boitempo, 2014, amelyben mindenekelőtt egy olyan emberi cselekvés 

lehetőségét tárgyalja, amely kívül esik a joggal való bármilyen kapcsolaton.

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100009#link62
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100009#link63
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100009#link64
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100009#link64
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100009#link65
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100009#link65
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részleges közelítés, különösen a paradoxon és a döntés kérdésében, ami a 

központi elméleti előfeltevést illeti, különösen az olasz szerző politikai 

műveiben, vagyis a meghatározatlanság, a közömbösség perspektíváját és 

annak kapcsolatát a döntéssel és a paradoxonokkal. A Homo Sacer: 

szuverén hatalom és puszta élet I. című művében Agamben a szuverén 

döntés paradoxonával foglalkozva hangsúlyozza: 

 
A kivételben létrejövő helyzetnek tehát megvan az a sajátos jellemzője, hogy 

sem tényállásként, sem jogi helyzetként nem definiálható, hanem ezek között 

a közömbösség paradox küszöbét képezi. [Ez a Schmitt által megfogalmazott 

paradoxon végső értelme, amikor azt írja, hogy a szuverén döntés valójában 

nem annyira a többlet ellenőrzéséről vagy semlegesítéséről szól, hanem inkább 

arról, hogy megteremti és meghatározza azt a teret, amelyben a jogi-politikai 

rend létrejön. [... ] a kivételes viszony a banda viszonya. Akit száműztek, az 

valójában nem egyszerűen a törvényen kívülre kerül és közömbös iránta, 

hanem elhagyatottá válik általa, vagyis ki van szolgáltatva és ki van téve annak 

a liminális veszélynek, amelyben az élet és a törvény, a külső és a belső 

összekeveredik. 58 

 

Ugyanígy Selvino J. Assmann, "Agamben módszertanát "59 

kommentálva kiemeli, hogy: "[...] Ez azt jelenti, hogy a gyermekkor, vagyis 

a játékra és a szeretetre való képességünk keresésére indulunk, 

nevezetesen, hogy egy idegen lény intimitásában éljünk, nem azért, hogy 

megismerjük, hanem hogy mellette álljunk, anélkül, hogy félnénk, hogy a 

kimondható és a kimondhatatlan közé állunk."" 60 

Másrészt igazolt, hogy még Teubner is, amikor értékeli és jelzi a 

hipotetikus védelem személyeskedő elfogultságának szükséges revízióját a 

 
58 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua 1. Trad. Henrique Burigo. 2. kiadás. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2014, 25- 33. o. 

59 módszertan idézőjelben, mivel Agamben számára a módszer és a módszertan nem keverendő össze a kutatás 

anticipatív vagy előíró apparátusaival, hanem kutatás és módszer egyszerre történik,  tehát a kutatás annyiban zajlik, 
amennyiben a módszer is zajlik. Lásd ebben az értelemben: AGAMBEN, Giorgio. Signatura Rerum: a módszerről. 

1.szerk. São Paulo: Boitempo, 2019. 

60 AGAMBEN, Giorgio. Profanációk. Fordította és bemutatta Selvino José Asmann. São Paulo, Boitempo, 2007, 7. o.
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emberi jogok a transznacionális szférában az autonóm rendszerszintű 

kommunikáció önkorlátozására61 , hogy az emberi jogokat az 

"intézmények, személyek és egyének integritását anonim kommunikációs 

mátrixokon (intézmények, diskurzusok, rendszerek) keresztül érő 

fenyegetések "62 megfigyelése mellett konstruálja, párhuzamot von az 

agambeni elméletekkel, amelyek szerint a fenyegetéseket nem a 

szubjektumok, a személyek, hanem a természettudományok, az 

orvostechnológia, a sajtó, a biopolitika, a rádió, a televízió jelentik. Más 

szóval, a rendszerek és anonim kommunikációs folyamataik segítségével. 

63 Agamben tehát a rendszerszemléletű pragmatikához hasonlóan még 

elméleti premisszáit is egy kevésbé személyre szabott és inkább 

rendszerszemléletű szempontra építi. 64 

 
 
 
 
61 "Ezért a társadalom széttöredezettségének problémája áll az alapvető jogok mint védelmi jogok kérdésének 

középpontjában." TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São 

Paulo: Saraiva, 2016, 257. o. 

62 TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, 257. o. 

63 Így TEUBNER, Gunther. Alkotmányos töredékek: szociális alkotmányosság a globalizációban. São Paulo: Saraiva, 

2016, p. 254-259. "Foucault látja ezt a legvilágosabban, amikor radikálisan deperszonalizálja a hatalom jelenségét, és 

a társadalom kapillárisaiban a hatalom tényleges mikroviszonyait a diszciplínák diskurzusainak/gyakorlatainak 

kifejeződéseként figyeli meg." 

64 Valójában bármennyire is beszélünk a szubjektivitásról olyan művekben, mint például: AGAMBEN, Giorgio. O que 

rest de Auschwitz: o arquivo e a testemunha. São Paulo: Boitempo, 2008, 163. o., tulajdonképpen az archívum és a 
lehetetlen-lehetetlen tanúvallomás között fennmaradt intézményes, diszkurzív viszonyok tematizálódnak. "A költők - 

a tanúk - úgy találták meg a nyelvet, mint ami megmarad, ami cselekményben túléli a beszéd lehetőségét - vagy 
lehetetlenségét [...] Kimondhatatlan, el nem mondható az a nyelv, amelyen a szerzőnek sikerül tanúságot tennie arról, 

hogy képtelen beszélni." AGAMBEN, Giorgio. Ami Auschwitzból megmaradt: Az archívum és a tanú. São Paulo: 

Boitempo, 2008, 161. o. Ugyanebben a szellemben AGAMBEN, Giorgio. Profanációk. Fordította és bemutatta Selvino 
José Asmann. São Paulo, Boitempo, 2007, 54. o. Kifejezett kritika a személyességgel, a szubjektivizmussal és a 

megszemélyesítéssel szemben, lásd: [...] a különlegeset mindenütt a személyesre kell visszavezetni, és ezt a 

lényegesre. A fajnak az azonosság és az osztályozás elvévé való átalakítása kultúránk eredendő  bűne, 
legkönyörtelenebb eszköze. Csak akkor személyesítünk valamit - identitásra utalva -, ha feláldozzuk a különlegességét. 

A különleges tehát egy olyan lény - egy arc, egy gesztus, egy esemény -, amely nem hasonlít senki másra, de hasonlít 
minden másra. A különleges lény gyönyörködtető, mert par excellence kínálja magát a közös használatra, de nem 

lehet a személyes tulajdon tárgya. De a személyes tulajdon nem lehet sem használat, sem élvezet, hanem csak tulajdon 

és féltékenység. A féltékeny ember összekeveri a különlegeset a személyessel, a brutális összekeveri a személyeset a 
különlegessel. A fiatal lány féltékeny magára. A bátor nő brutalizálja magát. A különleges lény csak a saját 

közölhetőségét közli. De ez végül elszakad önmagától, és egy autonóm szférában konstituálódik. A különlegesség 

látványossággá válik. A látvány a generikus lény szétválása, vagyis a szerelem lehetetlensége és a féltékenység 
diadala".
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Azért választjuk szét ezeket a részeket, hogy azt sugalljuk, hogy a 

meghatározatlanság65 , a közömbösség elszemélytelenítésének kérdése 

alkotja Giorgio Agamben elméleti módszertanának fő fogalmi apparátusát. 

Ebben az értelemben látjuk a meghatározatlanság megragadását (ex-

ceptio- egy kizárólagos befogadást), mint a kivétel és a paradoxonok - 

legyen az szervezeti vagy egyéb - döntésének lehetőségfeltételét. Erre a 

meghatározatlanságra a szerző több művében is hozhatunk példákat, így 

például a következőkben: a XII. században, a XIII. és a XIV. században a 

ferencesek javaslata a Törvény és az élet szembeállítására, "az életben 

meghatározhatatlan törvény és a törvényben meghatározhatatlan élet "66; 

a nyelv meghatározatlansága a tanúságtételben, amely csak a nem tanú, a 

nem kimondott, a közölhetetlenség meghatározatlanságában tud hatékony 

tanúságot tenni67; a paródia, mint a megnevezés lehetetlensége a 

megnevezettben68; a szignatúra, mint a szemiotika és a szemantika közötti 

szakadás túlhaladása a meghatározatlan nem-jelzés felé69. 

Így, ha jól olvassuk, kezdetben feltehetjük, hogy a meghatározatlanság 

kérdése - mindenekelőtt az Agamben által javasolt kifejezésekkel - lehetővé 

teszi számunkra, hogy megfigyeljük, hogy a döntések nem csupán a döntés 

lehetetlenségének (Luhmann) kritériuma alapján döntenek, hanem a 

meghatározatlanság folyamatát is megragadják, és folyamatosan elősegítik 

a rendszerek, kódok, programozás és szervezetek közötti paradox kapcsolat 

egyre nagyobb jelenlétét. Ily módon ez 

 
 
65 Hangsúlyozzuk, hogy ez a meghatározatlanság nem kapcsolódik a Kelsen által a Pure Theory of Law-ban oly jól 

megfogalmazott normatív meghatározatlansághoz. João Baptista Machado fordítása. 6. kiadás, São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, hanem magának a jognak a lehetőségével. 

66 AGAMBEN, Giorgio. Nagy szegénység: szerzetesi szabályok és életmód. 1. kiadás, São Paulo: Boitempo, 2014, 98. 

o. ff. 

67 AGAMBEN, Giorgio. Ami Auschwitzból megmaradt: Az archívum és a tanú. São Paulo: Boitempo, 2008, 163. o. ff. 

68 AGAMBEN, Giorgio. Profanációk. Fordította és bemutatta Selvino José Asmann. São Paulo, Boitempo, 2007, 37. 

o. és a továbbiakban. 

69 AGAMBEN, Giorgio. Signatura Rerum: a módszerről. 1.szerk. São Paulo: Boitempo, 2019, 114. o.
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amelyek mindazonáltal lehetővé teszik számunkra, hogy megfigyeljük a 

jog és más társadalmi rendszerek közötti paradoxonokat láthatatlanná tevő 

strukturális kapcsolódások folyamatosságát, amelyek például alkotmányos 

folyamatokat (Teubner) találtak a különböző társadalmi rendszerekben. 

Más szóval, a társadalmi alkotmányok és a paradox döntési 

folyamatok csak úgy lehetségesek, mint a meghatározatlanság, azaz a 

rendszer, a kód, a programozás és a szervezés közötti közömbösség 

megragadására tett kísérletek. Hipotézisünk megerősítésére példaként 

említhetjük itt a Teubner által a Lex mercatoria és a jog között felállított 

hírhedt kapcsolatot. 70 A jog, úgy tűnik e következtetésekben, 

meghatározatlan a gazdaságban, és a gazdaság meghatározatlan a jogban 

a "gazdasági jogi normák megfogalmazása szempontjából, még azért is, 

mert nem szűnik meg például gazdasági, de nem is jogi lenni. 71 Vagy akár, 

amikor a bíróságok, a bírák szinte kizárólag a műszaki-tudományos 

vélemények figyelembevételével döntenek. 72 

Így, bár korainak és kritikára hajlandónak tartjuk, Luhmann 

újraolvasását javasoljuk, és úgy gondoljuk, hogy bizonyos mértékben 

hozzájárulunk Teubner rendszerszemléletű pragmatikájához, amikor azt 

állítjuk, hogy a paradoxon láthatatlanná tétele lehetőségének feltétele nem 

a meghatározó döntés, vagy csak a joghatóság által történik, hanem a 

meghatározatlanság megragadásának fenntartásának keresése által, 

különösképpen a rendszerszemléletű kóddal szembenéző döntések által. 

Csak így, a "meghatározhatatlanság fogságában" lehetséges eldönteni a 

meghatározhatatlant, és megérteni, hogy miért van a 

 
70 Lásd ebben az értelemben: LUZ, Cicero Krupp da; ROCHA, Leonel Severo . Lex mercatoria és kormányzás: a jog 
és az állam közötti polikontextus. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, v. 28, p. 61-85, 2009. 

71 Lásd ebben az értelemben: LUZ, Cicero Krupp da; ROCHA, Leonel Severo . Lex mercatoria és kormányzás: a jog és 

az állam közötti polikontextus. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, v. 28, p. 61-85, 2009; TEUBNER, 

Gunther. A király többszörös teste: A joghierarchia önpusztítása. In: Jogfilozófia és gazdasági jog. Melyik párbeszéd? 

Lisszabon: Piaget, 2001. 

72 Lásd ebben az értelemben egy fontos tanulmányt: ROCHA, Leonel Severo; SIMIONI, Rafael Lazzarotto. TECHNIKAI 

SZAKÉRTELEM, JOGI DÖNTÉSEK ÉS IRÁNYÍTÁS AZ ÁGAZATI RENDSZEREKBEN AZ ÚJ JOGOK 

ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 35, n. 1: 381-402, jan. 

/jun. 2019. jan.
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rendszerek lehetővé teszik a kommunikációs folyamatok korlátozó 

önkonstitúcióinak megvalósítását. A hibriditás, vagy hibriditás, amely 

mindazonáltal Teubner új tanulmányainak és a komplex 

világtársadalomnak központi aspektusa, csak azért lehetséges, mert először 

meghatározhatatlan. Más szóval, a hibriditás azért hibrid, mert a 

meghatározhatatlant ragadja meg. 

 
Következtetés 
 

Valójában a rendszerszintű pragmatika a társadalom elemzésére tett 

javaslatában, figyelembe véve mindenekelőtt a mai társadalom funkcionális 

differenciálódásának folyamatában meglévő komplexitást, lehetővé teszi 

még az új fejlesztési programok ellenőrzését is az információs rendszerek 

hálózatában, amelyeknek ebben az esetben képesnek kell lenniük a mai 

világban előállított hatalmas mennyiségű információ kezelésére, 

feldolgozására, döntésre és szintézisére. Ebben az értelemben az 

információáramlás intenzívebbé válásának egyre folyamatosabb leírása 

megköveteli a felépített módszertani feltételezések folyamatos 

újragondolását. 

A komplexitás ilyen mesterkéltsége azonban, amely arra ösztönöz, 

hogy az említett elméleti hozzájárulások újraolvasását javasoljuk, nem 

maradhat csak az elmélet területén, hanem pragmatikusnak is kell 

bizonyulnia. Erre a kérdésre tekintettel javasoljuk jelen cikkünkben azt a 

bizonyos megfigyelést, hogy a meghatározatlanság kérdését egyre inkább 

feldolgozták a társadalmi rendszerek szemléletében. A kommunikatív 

hálózatok, illetve az önkonstituáló ütközések, ahogyan Teubner beszél, 

érvelése és megfigyelése, beleértve az önkonstituáló ütközéseket is, mindig 

újragondolja a szervezeti társadalmi rendszerek által történő döntés 

lehetőségének feltételét. 

Általánosságban azt akarjuk sugallni, hogy a nem döntés 

lehetetlenségének kérdése mint általános előfeltevés kissé homályban hagy 



egy olyan kérdést, amelyet a jelen előadással szeretnénk felszínre hozni
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cikk. Vagyis az, hogy a döntés mindig a paradoxon előtti 

meghatározatlanság megragadásához vezet, vagyis a döntés feltétele 

mindig az, hogy ne mindig a társadalom kommunikációjának strukturáló 

kódjai szerint és azok szerint döntsünk. A döntő meghatározatlanság 

állapotában való megmaradás a paradoxon lehetőségének feltétele, és ezért 

a láthatatlanná válás lehetőségének feltétele. 

Ezért részben nem értünk egyet Luhmannal, amikor azt mondja: 

"csak nekik - a bíróságoknak - kell szükség esetén a határozatlanságot 

meghatározássá alakítaniuk "73. 73 Ezzel szemben azt javasoljuk, hogy 

amit megfigyelünk, az az, hogy a határozat jelenleg mindig egy 

határozatlan helyzet fenntartására törekszik, még akkor is, ha 

meghatározásokat vetít előre. Ez a mai lehetséges állapot. 

Következésképpen, még egy zárójelet nyitva is, azok az elméleti kérdések, 

amelyek a "bírói jog", a "bírói aktivizmus" vagy akár a jogbiztonság, illetve 

ennek következtében az integritás é s  a  koherencia, valamint a 

rendszerkorrupció kritikájából kiindulva kívánják problematizálni ezt a 

nézetet, bármilyen kiváló önleírások is legyenek, nem képesek azonban 

megragadni a kommunikációs komplexitás jelenségének mélységét, 

amelybe a rendszerek jelenleg bele vannak illesztve. Ezért fontos a 

pragmatikai-rendszerszintű elemzés, amely az agambeni 

meghatározatlansággal párosul, ahogyan azt javasoltuk. 

Valójában azonban azt szeretnénk kiemelni, hogy a társadalmi 

rendszerek autopoietikus reprodukciójának paradoxonjainak döntő 

kibontakozása egyre inkább a meghatározatlanság, a rendszerek, 

szervezetek, döntések és paradoxonok közötti közömbösség 

megragadásának nézőpontjából történt. 

Talán fontos kezdetét figyelhetjük meg, ahogyan Teubner már 

bizonyos mértékig előrehaladt, az "elmozdulások" jelenségének. 

 
 
73 LUHMAN, Niklas. A társadalom joga. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 427. o.
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"diszjunktív ütközések", vagy ahogyan kezdetben nevezzük, 

"rendszerszintű diszjunkció", amelyek lehetővé teszik a társadalmi 

rendszerek és a szervezetek - különösen a jogi szervezetek - közötti operatív 

konstitutív különbség merevségének lebontását, hogy egy új operatív 

absztrakciót ösztönözzenek, amelynek alkotmányában "a 

meghatározatlanság megragadásának állandó jelenléte" mint a döntés, a 

paradoxizálás és az autopoietikus társadalmi rendszerek működésének 

paradigmája jelen van. 
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Az őslakos igazságszolgáltatási rendszer lehetőségei:  alkotmányos 
helyzet és néhány megjegyzés Kolumbiáról 

 
Tainá Viana1 

Marcelo Beckhausen2 

 
 

1 Bevezetés 
 

A brazil alkotmány 1988-ban elfogadta az alapvető jogok plurális 

modelljét. A klasszikus alapjogok mellett az alkotmányozó más védelmi 

eszközöket is létrehozott, amelyek dimenziója teljesen más (bár az 

alapjogokhoz kapcsolódnak), és többek között a környezetvédelem, a 

kultúra és az őshonos népesség védelmét szolgálják. A 231. cikk a kulturális 

sokszínűséget sokoldalúan ismeri el, és ezt a hit,  a  hagyomány,  a  

társadalmi szervezet, a nyelvek és a szokások elemeivel fejezi ki. Ezek az 

elemek létrehozzák az alapvető jogok katalógusát, amelyek támogatják az 

őslakos társadalmat a kulturális másság védelmének, védelmének és 

alkotmányos státuszának garantálása tekintetében, ami félelmetes 

előrelépés, ha elképzeljük, hogy az 1980-as évekig a jog előítéletes és 

diszkvalifikáló módon kezelte az őslakosokat, "elrendelve" az őslakosok 

asszimilációját az ún. (és idealizált) nemzeti jogrendszerbe. 

 
1 Tainá Viana. Született Taquara, Rio Grande do Sul, joghallgató és tudományos beavatott hallgató a Vale do Rio dos 
Sinos Egyetemen, 2019/1-ben a Coimbrai Egyetemen folytatott tanulmányi mobilitással, joggyakornok a Novo 

Hamburgo/RS-i Államkincstári Ügyészségen, Curriculum Lattes: <http://lattes. cnpq.br/6045561713811888>. 

2 Marcelo Veiga Beckhausen a Köztársaság regionális ügyésze. A Rio Grande do Sul-i Porto Alegrében született, és a 
Rio Grande do Sul-i Pápai Katolikus Egyetemen (PUC-RS) szerzett jogi diplomát. Az Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS) jogi karán szerzett mesterdiplomát, ahol 2000 óta alkotmányjogot tanít. 1996 óta tagja a Szövetségi 

Ügyészségnek, ahol az állampolgári jogok regionális ügyésze és a Rio Grande do Sul-i Főügyészség főügyésze volt. A 
köztársasági területi ügyésszé előléptetve a polgári és büntetőügyek területén dolgozott. A 2013/2015-ös és a 

2015/2017-es kétéves ciklusban regionális választási ügyész volt. Jelenleg a PRR4 polgári területen dolgozik, a 
Szövetségi Ügyészség az Állampolgári Jogokért (NAOP/4ª régió) Operatív Támogató Központjának tagja, valamint a 

4. régió regionális ügyészségének főügyésze. E-mail: mbeckhausen@unisinos.br.
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Brazil emberek. A jogok e menüje már számos alkotmányon kívüli 

szabályban, rendeletben és a joggyakorlatban is megvalósult, amelyek 

aktualizálják a főszöveget, és egyúttal táplálják az őshonos társadalom, a 300 

különböző etnikai csoport és környezetük normatív elvárásait és 

magatartását. Az itt ígért elmélkedés e g y  m á s i k  p e r s p e k t í v á r a  

i r á n y u l :  a z  állami igazságszolgáltatással párhuzamosan létező őslakos 

igazságszolgáltatás formális rendszerének l é t r e h o z á s á r a  

(alkotmányos reform vagy törvényhozás útján), illetve a n n a k  

l e h e t ő s é g é r e  vagy elmaradására. A joghatóságok "átfedése" nem 

szerepel kifejezetten a törvényben, de ez nem akadályozza meg a témával 

kapcsolatos különféle lehetséges képzetek megfigyelését, különösen, ha 

figyelembe vesszük a más hasonló rendszerekkel, például a kolumbiai 

rendszerrel való közelséget. a kolumbiai rendszer. 

 
2 Az őslakosok jogai mint intézmények 
 

Luhmann3 szerint a hatalmi ágak szétválasztása és az alapjogok 

intézménye a társadalmi differenciáltság fenntartásának tényezőjeként 

működik, garantálva a kommunikációs folyamatokat és az egyén 

reprezentativitását a rendszerekben, megakadályozva a kommunikáció 

létmódjának politizálódását. A szerző szerint "en libertad y con dignidad, 

el ser humano puede desarrollar una actitud generalizada ante simismo y 

tomarla como base de su conducta comunicativa en lãs situaciones sociales 

más diversas. "4 Ennek mentén a brazil alkotmány kimondta a kulturális 

sokszínűséghez való alapvető jogokat5 , mint jelzőfényt az építkezéshez 

 
 
3 LUHMANN, Niklas. Los derechosfundamentales como institución. México: UniversidadIberoamericana, 2010. 99. 

o. És még: "Precisamente a partir de ahísurgelafunción de losderechosfundamentales: no se refiere al establecimiento 

de ladiferenciaciónenestructuras de comunicación relativamente autónomas, sino al mantenimiento de 

ladiferenciaónconstituyentedelordenotal frente a lasamenazas que emergen de lasseparaciones de los sistemas y de 

las dependências recíprocas vinculadas a ellas."" P.161. 

4 Idem. 160. o. 

5 "Las funciones específicas de los derechosfundamentales se ordenanencuencuatrodirecciones: constitución de 

lapersonalidad, generalización de las expectativas de comportamiento, satisfacción económica de lasnecesidades y 

vinculabilidad de lasdecisiones tomadas sobre los problemas.". Idem. ibid. 298. o.
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a közpolitikák, jogi programok és szubjektív jogok, amelyek a kulturális 

kifejezéshez való jogtól a területi jogokig terjednek, elképzelhetetlenül sok 

helyzetre, családi, vallási és nyelvi kapcsolatra terjednek ki, amelyek végül 

más, azonos hierarchiájú alapjogokkal kerülnek szembe. Az értékek 

súlyozásának dogmáját6 folyamatosan használják a súrlódások és 

konvergenciák értékelésénél, szemben a normarendszer egészével, vagy 

éppen az őshonos társadalmak belső kérdéseinek meghatározásánál, ami 

kényes és heves viták tárgya a relativizmusként felfogott kérdésben. 

Talán az 1988-as alkotmányozó gyűlés nem teljesítette az őslakosok 

kívánságait: a funkcionális differenciálódás lezárása e népcsoportok 

autonómiája felé, a társadalmi rendszerük viselkedésének belső 

"bíróságiasításának" elismerése révén, ami más latin-amerikai országokban, 

például Bolíviában is előfordul, amely kimondja, hogy "La jurisdicción 

indígena originaria campesina se ejercce por sus propias autoridades". a 

bolíviai alkotmány 179. cikkében, vagy Kolumbiához hasonlóan, amely 

kimondja, hogy "Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad 

con sus propias normas y procedimientos", a kolumbiai alkotmány 246. 

cikkében7. 

Még ha a 88-as Alkotmányos Charta nem is jutott el ehhez az intézményi 

integrációhoz, a 231. cikk lehetővé teszi, hogy elinduljon az út. 

 
 
6 Adverte Luhmann (Idem. Ibidem. 327. o.): "La dogmática dominante interpretalosderechosfundamentales como 

valores.     Busca unanclaje absoluto delactuar político enlospospuntos de vista arriba presentados, 

loscualesfundamentanlaconformidaddelaselecciónddeterminadasacciones. Que los derechosfundamentalesguían 

laeleccióndelactuarcorrecto, es decir, que se desempeñan como valores, es c o s a  incuestionable. Pero la pregunta es 
si esta caracterización no es algo superficial, auncuandoascienda a lo más alto y último enel sentido de llegar a donde 

ya ya no es posiblededucir más. Conlos valores puedeargumentarse de manera fácil y barata: estodebería servir de 

advertencia suficiente." 

7 KOLUMBIA. [Alkotmány (1991)]. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Alkotmánybíróság, 1991. Elérhető a 

következő címen: https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia. pdf. 

Hozzáférés: 2021. május 25.
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a kulturális különbségen alapuló, a szöveg által egyértelműen elismert, más, 

ugyancsak alapvető jogokkal való összetételben. Így, annak ellenére, hogy 

napjainkban nagy vita folyik az interkulturális perspektívákról - ahol a 

viselkedési elvárások közötti szimmetria kerül előtérbe - és a multikulturális 

perspektívákról, a h o l  a z  á l l a m  á t v e t t e  a politikaformáló 

s z e r e p é t , a szövegben végig jelen lévő gondolat az, hogy egy olyan saját 

igazságszolgáltatási rendszer koncepciójának átgondolására irányuló 

javaslatot tegyen, amely támogatja az őslakos társadalom nagyobb 

autonómiára irányuló belső nyomását, és ahol a közösségi konfliktusokat 

bizonyos helyzetekben az állam részvétele nélkül (vagy fellebbezés esetén az 

állam részvételével) oldják meg. 

Az 1988-as alkotmány számos normatív hiányosságot pótolt, és más 

rendelkezéseket átalakított a nemzetközi és nemzeti igények nyomására, a 

legkülönbözőbb csoportok társadalmi nyomására, egy olyan pillanatban, 

amely az intézmények demokratizálására törekedett, megfelelően beépítve 

az alkotmány szövegébe, meghatározva, hogy ezek a legkülönbözőbb 

témákkal kapcsolatos feladatokat látnak el, a környezettől a kulturális 

különbségekig. Az Alkotmány az alkotmányos rendben működő 

intézményeket aggregálta, lehetővé téve, hogy ezen intézmények és "az 

alkotmányos tervben szereplő egyének kollektív és dinamikus 

tevékenysége a rendszerre és tevékenységének címzettjeire gyakorolt 

előnyös hatások túlsúlyában bontakozzon ki", amelyek közül kiemelkednek 

az őslakosok, valamint lehetővé téve "az összesség hatékony és stabil 

működését "8 . 

Ily módon az őshonos népek és a védelmük érdekében eljáró állami 

szervek visszavonhatatlanul elkötelezik magukat a következők védelme 

mellett 

 
 
 
8 BOLONHA, Carlos; RANGEL, Henrique; ALMEIDA, Maíra. A rendszerszintű alkotmányra vonatkozó javaslat. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, v.34.1, p. 13-38, 
jan./jun. 2014. Disponível em: <file:///C:/Bibliotecas/Downloads/1185-Texto%20do%20artigo-2057-1-10-



20141125.pdf>. Hozzáférés: 18 Aug. 2020



606 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
Ez a kölcsönhatás az őshonos társadalmi rendszer hiperkomplexitása és a 

normatív és igazságszolgáltatási válaszok ezzel összefüggő 

hiperkomplexitása által okozott esetleges paradoxonokból figyelhető meg. 

Az őslakos közösségeknek az alkotmányszöveghez kapcsolódó fellépés 

tárgyát kell képezniük, ahol ugyanúgy érintettek a következőkben

 ugyanúgy a tér az alapvetés, tekintettel a sokrétű 

(politikai, szociokulturális, immunológiai) sebezhetőségükre, amely a 

szövetségi entitások közötti összehangolt fellépést igényel9. Nos, itt nem az 

őshonos társadalmak autonómiájának és a már létező10 (az Alkotmány 

által konkretizált) jogi pluralizmusnak az elismeréséről van szó, hanem egy 

párhuzamos hivatalos rendszer alkotmányos lehetőségének 

megvitatásáról. 

 
3 Az alkotmány mint az őshonos jogrendszer terepe? 
 

Lehetséges lenne-e, hogy az alkotmányban felsorolt alapvető jogokon 

kívül az őslakos népek az állami jogrendszerrel párhuzamosan egy belső, 

hivatalos igazságszolgáltatási rendszerre is számíthassanak? Elvileg az 

1988-as alkotmányban, amely a jog és a politika strukturális 

összekapcsolását végzi, nincs normatívan kifejezve ez a változás, ami a 

Brazíliában fennálló kulturális hiperkomplexitás eredménye lehet, és az 

ilyen irányú alkotmányos reform lehetőségét figyelemmel kell kísérni. 

 
 
 
9 BRAZÍLIA. Szövetségi Legfelsőbb Bíróság. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 709 Federal 

District. Alkotmányos és egészségügyi jog. általános terv az őslakosok számára a kovid-19 elleni küzdelemre és 

ellenőrzésre. nem homologizáció. Felperes: APIB és mások. Alperes: AGU Előadó: Luís Roberto Barroso miniszter, 

2020b. október 21. Elérhető a következő címen: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adpf709.pdf. Hozzáférés: 2021. április 16. 

10 "nemcsak az őslakosok szubjektív, egyéni és kollektív jogainak elismerése a nemzeti és nemzetközi jogrendszerek 
keretében, hanem az őshonos rendszerek egymás mellett élésének elismerése is, ami a jogi pluralizmus 

intézményesülését eredményezi". (AMATO, Lucas Fucci. Az őslakosok jogai mint alapvető kulturális jogok. 
Brasília: Revista Jurídica da Presidência v. 16 n. 108 feb. 2014/mai. 2014 p. 213.).



Tainá Viana; Marcelo Beckhausen | 607 

 
Luhmann államok hogy, szembenézve a a a 

fragmentált és pluralista társadalom hiper-komplexitása és 

 kontigencialitása11 miatt az alkotmány a politikai és a 

jogi12 rendszerek funkcionális megkülönböztetésének eredménye is, 

amelyek saját kódjaikkal működnek és működési zártságot produkálnak, és 

mind a jognak, mind a politikának, hogy legitimálják döntéseiket és a 

társadalmi részrendszerekkel való autopoietikus kapcsolatukat, saját 

eljárásokat kell kialakítania, hogy igazolják döntéseiket, és lehetővé tegyék, 

hogy döntéseik megfeleljenek a társadalom viselkedési elvárásainak. Az 

autopoiesis szűrést végez az alrendszereken, ahová a kommunikáció 

behatolhat vagy nem hatolhat be, irritálva a környezetet. Az ilyen 

rendszerek működési szempontból zártak. Az autopoietikus rendszer 

Rocha, Schwartz és Clam szerint: "egyszerre zárt és nyitott, vagyis olyan 

rendszer, amely ismétlődik és különbözik, és amelynek magában kell 

megfelelnie ennek a paradoxonnak, amelyet a jog működtetői a döntések 

meghozatalakor kritériumként használnak "13. 

A rendszer a lehetséges események összességének kiválasztását és 

redukálását az alternatívák szűkebb hálózatába szervezi, a világ 

komplexitását az elvárások struktúráiból és összefonódásaiból csökkenti14 

, amelynek funkciója a közeg és a közeg közötti különbségtétel. 

 
 
11 "Komplexitás alatt azt értjük, hogy mindig több lehetőség van, mint amennyi megvalósítható. Az esetlegesség alatt 

azt értjük, hogy az egyéb tapasztalatokra rámutatott lehetőségek eltérhetnek a vártaktól; [...] Gyakorlati értelemben 

a komplexitás kényszerű szelekciót jelent, az esetlegesség pedig a csalódás veszélyét és a kockázatvállalás 

szükségességét.". (LUHMANN. Niklas. A jogszociológia I. Hagyományos. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1983. 47-48. o.). 

12 "A nehézségek fokozódnak, ha azt akarjuk tudni, hogy a társadalmi átalakulások milyen új értelmezési igényt hoztak 

létre, és képesek voltak tisztázni az alkotmányról, az alaptörvényről stb. alkotott jelenlegi elképzelések okát és módját. 

Pontosan ezt a kérdést szeretném most megvizsgálni. Tézisem az lesz, hogy az alkotmány fogalma, ellentétben azzal, 

aminek első látásra tűnik, reakció a jog és a politika megkülönböztetésére, vagy még hangsúlyosabban fogalmazva, a 

két funkciórendszer teljes szétválasztására, és az ebből következően a kettő közötti újrakapcsolás szükségességére". 

(LUHMANN. Niklas. Introducción a la teoría de sistemas. Kiadja Javier Torres Nafarrate. Mexikó: Universid 

Iberoamericana, 1996. 04. o.). 

13 ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico II. In: ROCHA, Leonel 

S.; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Introdução à teoria do sistema autopoiético do direito. 2. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2013. 39. o. 

14 LUHMANN. Niklas. A jogszociológia I. Hagyományos. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. P. 132.
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környezet, amely belső stabilitást eredményez, az Alkotmány a pozitív jog 

belső struktúrájaként, azaz a jog intenzívebb szelekciójaként értelmezhető. 

A Luhmann által javasolt elmélet szerint a törvény önmagát 

reprodukálja, kölcsönhatásba lépve környezetével, egy hiperkomplex 

társadalomban, és ennek a komplexitásnak és esetlegességnek a 

csökkentésére törekszik. A környezetben végbemenő evolúciókat a 

megfelelő rendszereknek követniük kell, amelyek heteroreferenciális 

módon figyelik a komplex kódokat, amelyekkel szembesülniük kell, 

ugyanakkor megfigyelik önmagukat is, önreferenciálisan szűrve ezeket a 

kódokat15. A kognitív nyitottság és az operatív zártság a jogrendszerekre 

hat, azaz csökkenti a társadalom hiperkomplexitását: 

 
Ha ezek az igények teljesülnek, a jogrendszer autopoietikus rendszerként jön 

létre. Olyan emergens egységeket hoz létre és reprodukál (beleértve önmagát 

is), amelyek nem léteznének az operatív lezárás nélkül. Ily módon a rendszer a 

komplexitás önálló csökkentését éri el, egy szelektív műveletet a számtalan 

lehetőséggel szemben, amelyek - figyelmen kívül hagyva vagy elutasítva - 

érintetlenül maradnak, anélkül, hogy ezáltal a rendszer autopoiesise 

megszakadna. 16 

 

Funkciójának és kodifikációjának - jog/nem jog - meghatározásával a 

normatív lezárás szükségessé válik, hogy lehetővé tegye a hiper-komplex 

környezettel való interakcióját, elemezve az ebből a környezetből érkező 

információkat és szelektálva azokat, ahogyan ő fogalmaz. 

 
 
15 Annak érdekében, hogy világosan kiemeljük e megkülönböztetés belső használatát, itt megkülönböztetjük az 
önreferenciát a heteroreferenciától; ezért azt mondjuk, hogy egy megfelelő megfigyelési képességekkel rendelkező 

rendszer képes megkülönböztetni az önreferenciát a heteroreferenciától. Ezzel a terminológiával mi magunk (a 
régebbi nyílt rendszerelméletekkel ellentétben) a másodrendű megfigyelés szintjén találkozunk. Megfigyeljük, hogyan 

figyel a rendszer, és hogyan operacionalizálja ezáltal az önreferencia és a heteroreferencia közötti különbségtételt 

(LUHMANN, Niklas. A társadalom törvénye. Saulo Krieger fordítása. São Paulo: Martins Fontes, 2016. E-book, 1169. 
pozíció). 

16 Ibid. 918. álláspont.
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Luhmann17. A jog a kodifikáció és a normatív lezárás révén nyeri ki 

szelektivitását, ahol a környezet hiper-komplexitását igyekszik megszűrni, 

de anélkül, hogy megszűnne kommunikálni vele és más rendszerekkel, 

valamint azzal, ami itt minket érdekel, a politikával. Luhmann esetében 

 
[...] a strukturális összekapcsolódás fogalma a differenciálódás társadalmilag 

nélkülözhetetlen (bár történelmileg változó formájú) feltételét írja le. És 

pontosan ez az, amit korábban azzal a tézissel igyekeztek kimondani, hogy az 

önreferencialitás annyiban marad hiányos, amennyiben nem tudja maga 

vállalni a megkülönböztető referenciát. Az Alkotmány alkotja és egyúttal 

láthatatlanná teszi a jog és a politika strukturális összekapcsolódását. 18 

 

Az Alkotmány19 láthatatlanná teszi a jog és a politika közötti 

strukturális összekapcsolódást, mivel a két rendszer belső működései közé 

helyezi magát, és az alkotmányszövegben rögzített politikai fogalmak, mint 

például a nép, a demokrácia, a reprezentativitás stb. igazságszolgáltatási 

fogalmakká válnak, és így megkülönböztethetők, megőrizve 

autonómiájukat, ugyanakkor állandóan kommunikálnak. A 88 

alkotmányozó gyűlés úgy értelmezte, hogy az őslakos népek alapvető jogai 

az egyéni, kollektív és diffúz jogok, valamint az alapvető állami 

kötelezettségek listájára korlátozódnak. Nincs lehetőség vagy rendelkezés 

az igazságszolgáltatási rendszer bevonására. 

 
 
17 Idem, Ibid. 896-903. pont. 

18 LUHMANN, Niklas. Az alkotmány mint evolúciós vívmány. [S. l. ], 1996a. Fordítás az eredetiből ("Verfassung als 

evolutionäre Errungenschaft"), készítette Menelick de Carvalho Netto, Giancarlo Corsi és Raffaele De Giorgi. Elérhető 
a következő címen: https://bit. ly/3kunbRG. Hozzáférés: 2019. jún. 27. 26. o. 

19 "A demokratikus jogállamiság megvalósulásának negatív tényezői a periférikus modernitásban ezzel szemben 

elsősorban a politikai és jogi rendszerek önreferenciájának korlátaihoz kapcsolódnak" (NEVES, 1992; 1999; 2000a; 

2003; 2004). A helyzet súlyossá válik, mivel a szuperkomplex világtársadalomban az állam heteroreferenciájának 

releváns problémái jelennek meg, és ezzel párhuzamosan a jogi és politikai rendszerek autonóm reprodukciójának 
általános blokkjai destruktív módon fennmaradnak, aláásva az alkotmányt mint a kettő közötti strukturális 

összekapcsolódást és mint a pluralista nyilvánosság rendszerszintű-eljárási közvetítését". (NEVES, Marcelo. Os 
Estados no centro e os Estados na periferia alguns problemas com a concepção de Estados da sociedade mundial em  

Niklas Luhmann. Revista de Informação Legilslativa, Brasília, DF, v. 52, n. 206, Apr./Jun. 2015, 120. o.).

https://bit.ly/3kunbRG
https://bit.ly/3kunbRG
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párhuzamos őslakos. Luhmann tanulsága alapján Costa és Rocha arra 

hivatkozik, hogy "a jogrendszer biztonságának feltétele, hogy a jogi ügyeket 

kizárólag a jogkódex (jog/nem jog) szerint kezeljék, és nem uralhatják más 

rendszerekből származó más kódexek (hatalom, pénz) "20. 

Costa e Rocha számára az alkotmány a jog és a politika közötti 

strukturális összekapcsolódás, az állami jogrendszer alrendszere és a jog 

működési autonómiájának mechanizmusa, így "a hivatkozott rendszerek 

(politika és jog) között az alkotmány az, ami lehetővé teszi a strukturális 

összekapcsolódást, a jogalkotási folyamat keretében lehatárolva a politika 

jogi korlátait "21. Az Alkotmányon keresztül a politika jogra gyakorolt 

hatásait kizárják, ha azok nem mennek keresztül a mediatizáció és az 

önreferencialitás gyakorlatán, és mindkét rendszer megmarad. 

Összefoglalva Luhmann "a politikai rendszer önreferencialitásának 

problémájának jogi megoldására és a jogrendszer referencialitásának 

politikai megoldására "22 utal. Neves viszont azt állítja, hogy "az alkotmány 

két önreferenciális rendszer egymásba hatolását és interferenciáját 

szolgálja, ami egyszerre feltételezi a kölcsönös függőségi és függetlenségi 

viszonyokat [...]"23. 

Neves szerint az alkotmány a jog működési autonómiájának 

mechanizmusaként is felfogható24. Az ötletből kiindulva 

 
 
20 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Funkcionális differenciálódás és kontingencia. Revista 

de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo, RS, 7. évfolyam, 3. szám, 

2015. szeptember-december. Elérhető a következő címen: 

<http://www.revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/issue/view/541>. Hozzáférés: 2021. június 13. 

21 Idem, Ibid. 

22 LUHMANN, Niklas.     Az alkotmány mint evolúciós vívmány.     [S.l.], 1996.     Elérhető: http://pt.scribd. 
com/doc/31253250/LUHMANN-Niklas-A-constitution-as-evolutionary-acquisition. Hozzáférés: 2019. jún. 27., 24. o. 

23 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 2. kiadás. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

70. o. 24. Idem. Ibid. 70. o.

http://pt.scribd.com/doc/31253250/LUHMANN-Niklas-A-constituicao-como-aquisicao-evolutiva
http://pt.scribd.com/doc/31253250/LUHMANN-Niklas-A-constituicao-como-aquisicao-evolutiva
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Luhmann25 a jog pozitivitásáról, ahol a jog komplexitása és kontingenciája 

óriási mértékben megnövekszik, és az alkotmányos szabály végül külső 

támogatást helyettesít, megakadályozva a jogrendszer politikai és 

tekintélyelvű manipulációját, mivel a belső hierarchia alkotmány/jog (és 

már nem külső hierarchia, politikai/jog, hanem horizontális funkcionális 

viszony) "a modern jog autopoietikus reprodukciójának feltételeként 

működik; tehát annak normatív, operatív lezárását szolgálja", mivel "a 

politikai rendszernek a jogba való bármilyen beavatkozását jogi normák 

közvetítik "26. Meg kell említeni, hogy Marcelo Neves szerint Latin-

Amerikában dedifferenciálódás alakult ki, míg más megfigyelők, például 

Mascareño szerint politikai hegemónia van a többi rendszerrel szemben: 

 
Neves egyrészt azt állítja, hogy nem figyelhető meg egyértelmű különbségtétel 

a rendszerek között, tehát dedifferenciálódásról van szó, tagadva a Luhmann 

által leírt funkcionális differenciálódás kategóriáját. Másrészt Mascareño, aki 

visszafogottabban fogalmaz, kiemeli, hogy az egyes rendszerek határait 

világosan meg lehet figyelni; elgondolkodik azonban azon, hogy történelmileg 

a régióban a politikai kommunikáció dominált, és ezt a folyamatot 

koncentrikusan orientált funkcionális differenciálódásként írja le, hogy 

eltávolodjunk a Luhmann által felvázolt policentrikus rendtől27. 

 
 
25 LUHMANN. Niklas. A jogszociológia II. Hagyományos. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1985. 26 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 2. kiadás. 70. 

o. 

27 Costa, BernardoLeandro Carvalho; Rocha, Leonel Severo. Szociális alkotmányosság: alkotmány a globalizációban. 

Editora Appris. Kindle Edition. 81. o. Aldo Mascareño ezt tanítja: "az ideális luhmanni paradigmától (policentrikusan 
orientált funkcionális differenciálódás) eltérően a latin-amerikai régióban koncentrikus rendszerszerveződés 

figyelhető meg. Ebben az értelemben a  szerző - munkájának központi tézisét kifejtve - Latin-Amerikát olyan 

térségként írja le, ahol a rendszerek között hierarchia van, azaz lemondanak arról, hogy policentrikusan strukturálják 
magukat.". COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Funkcionális differenciálódás és 

kontingencia. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo, RS, 7. 

évfolyam, 3. szám, 2015. szeptember-december. Elérhető a következő címen: 
<http://www.revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/issue/view/541>. Hozzáférés: 06 Apr. 2021. Ebben a 

policentrikus dimenzióban "a rendszerek egy funkcionálisan differenciált társadalomban autonóm módon 
működnek, mindegyik a maga szimbolikusan általánosított kommunikációs eszközeit és saját bináris kodifikációját 

használja". Costa, Bernardo Leandro Carvalho; Rocha, Leonel Severo. Szociális alkotmányosság: alkotmány a 

globalizációban. Editora Appris. Kindle Edition. 37. o.
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Neves28 számára a demokratikus jogállam a jogtól való működési 

autonómiával jelenik meg, összemossa magát magával az alkotmánnyal, 

feltételezve a jog és a politika megkülönböztetését, ez utóbbi a kollektívan 

kötelező érvényű döntéshozatal vagy a befolyás általánossá tételének 

szférája, a hatalom körforgásával, amely elengedhetetlen a választók által 

választott szereplők és programok szelektív szűréséhez. A jogállamiságban 

a hatalom/nem hatalom mellett egy új változó lép a színpadra:  a  

jogi/legális b i n á r i s  r e n d s z e r , amely második hatalmi kódként 

k e z d  cselekedni, és minden politikai döntést a jognak rendel alá, ami e 

rendszerek közötti kölcsönös függőséget eredményez, mivel a pozitív jog a 

jogalkotási folyamat és a politikai mérlegelés eredménye. Neves szerint a 

jogállamiságot a következőképpen lehet jellemezni: 

 
[...] két szimbolikusan általánosított médium - a hatalom és a jog - horizontális 

metszéspontjának tere. A szelekció és a motiváció közötti kapcsolatok, a 

különböző módok, amelyekkel az egyes rendszerek továbbítják és 

összekapcsolják szelektív teljesítményeiket, keresztezik egymást, erősítve a 

komplexitást és ezáltal a szelekciós nyomást mindkettőben29. 

 

Ha az őslakos közösségekre jellemző igazságszolgáltatási rendszert 

hoznának létre, az állami jogrendszer által jogellenesnek tekintett 

cselekményeket az állami igazságszolgáltatás már nem ismerné. És maguk 

az őslakosok cselekedetei, amelyeket belsőleg ítélnek meg, nem az 

igazságszolgáltatás ítélkezne az állam kárára, mivel azok az őslakosok 

jogrendszerén belül történnek, amely eljár és szankciókat szab ki (vagy 

nem). 

 
 
28 NEVES, Marcelo. Temis és Leviatán között: egy nehéz viszony: a demokratikus jogállam Luhmanntól és 

Habermastól és azon túl. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. p.85. 

29 Idem, 91. o.
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a kulturális szokásoknak és történelmi hagyományoknak megfelelően30. 

Így a szerző számára: "[...] ez a valóság elmenekül a jog világa és a brazil 

társadalom elnyomó szervezete elől "31. 

Ezzel látható, hogy az állam a brazil jogi pluralizmus és a 

konfliktusmegoldás és a belső fellépések bennszülött formáinak létezésének 

figyelmen kívül hagyásával Villares32 számára "veszélybe sodorhatja az 

őslakosok egyéni jogát és egy egész nép kollektív jogát", azaz az 

alkotmányosan elismert őslakos társadalmi rendszert. Az állam ugyanis 

azzal, hogy nem ismeri el ezt a létező jogi pluralizmust, végül 

megakadályozza az őslakosokat abban, hogy hagyományaiknak és 

szokásaiknak megfelelően éljenek és szerveződjenek. Ennek tükrében, ha 

az állami j o g o t  közömbös és korlátlan módon alkalmazzák az őslakos 

közösségekre, akkor olyan intézkedéseket rónak ki erre a társadalomra, 

amelyek nem biztos, hogy a jövőbeni jogellenes cselekmények 

megelőzésének módjaként szolgálják őket, és amelyek semmilyen módon 

nem kompenzálják a gyakorolt cselekmény társadalmi 

ellentmondásosságát, nem érik el a norma társadalmi célját33. 

Az 1988. évi alkotmány által biztosított jelentőség mellett az ILO 169. 

egyezmény szövege is egyértelmű az állam és az őslakos népek közötti 

együttélés szabályait illetően, és kifejti, hogy el kell fogadni a létező 

multikulturalizmus sajátosságait, mivel az ILO 169. egyezmény 8. 

cikkének szövege szerint tiszteletben kell tartani az őslakos népek által a 

belső konfliktusok megoldására alkalmazott szokásszerű módszereket, 

amennyiben azok összeegyeztethetők a nemzetközi emberi jogokkal34. 

 
 
30 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. 1. ed. n. 2. Curitiba, PR: Juruá Editora, 2013. 

31 Idem, Ibidem. 

32 Idem. Ibid. 33 

Ibid. 

34 BRASIL. Decreto Lei nº 5.051, de 19 de abril de 2004. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 169. számú 

egyezményének kihirdetése az őslakos és törzsi népekről, DF: Köztársasági Elnökség, 2004. Elérhető a következő 
címen:
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Ugyanezen egyezmény 9. cikke kimondja, hogy tiszteletben kell 

tartani az őslakos népek által elkövetett cselekmények visszaszorítására 

alkalmazott módszereket, mivel a bűncselekmények megoldása a közösség 

szokásain és hagyományain alapul, és az állam felelőssége, hogy ne 

erőltesse a büntetést az őslakosok rendszerére35. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy az 1973-as Indiai Statútum (57. cikk)36 már az 1 9 8 9 -

e s  169. I L O - e g y e z m é n y 3 7  előtt is k i m o n d t a  s z ö v e g é b e n  

a z  őslakos népek jogrendjének, szokásainak, intézményeinek és 

hagyományainak t i s z t e l e t b e n  t a r t á s á t , valamint elismerte 

hatáskörüket a fennálló konfliktusok megoldására, a szokásos szankciók és 

büntetések alkalmazásával, azzal a kivétellel, hogy a Statútum csak az 

embertelen vagy kegyetlen büntetéseket tiltja, és a halálbüntetést tiltja. 

Továbbá az ILO 169. egyezménye, amely egy szupra-jogi norma, 8. 

cikkében kifejezetten rendelkezik az őshonos jogrendszerek 

figyelembevételéről a nemzeti jogszabályok őshonos népekre való 

alkalmazásakor, mivel szövege kimondja, hogy "a nemzeti jogszabályok 

érintett népekre való alkalmazásakor kellő figyelmet kell fordítani 

szokásaikra vagy szokásjogukra "38 . 38 Ezért, ha a cselekményt belföldön 

követik el, és az őslakos közösséget érinti, akkor esetleg 

 
 
 
http://www.mpf.mp. br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/legislacao/legislacao-docs/convencoes-

internacionais/convecao169.pdf/view. Acesso em: 2020. július 30. 

35 BRASIL. Decreto Lei nº 5.051, de 19 de abril de 2004. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 169. 

egyezményének kihirdetése az őslakos és törzsi népekről, DF: Köztársasági Elnökség, 2004. Elérhető: 

http://www.mpf.mp. br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/legislacao/legislacao-docs/convencoes-

internacionais/convecao169.pdf/view. Acesso em: 2020. július 30. 

36 Brazília. 1973. december 19-i 6.001. sz. törvény. Dispőe sobre o Estatuto do Índio. Brasília, DF: Köztársasági 

Elnökség, 1973. Elérhető: http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6001.htm. Hozzáférés: 2020. július 30. 

37 BRASIL. Decreto Lei nº 5.051, de 19 de abril de 2004. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 169. számú 

egyezményének kihirdetése az őslakos és törzsi népekről, DF: Köztársasági Elnökség, 2004. Elérhető: 

http://www.mpf.mp. br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/legislacao/legislacao-docs/convencoes-

internacionais/convecao169.pdf/view. Acesso em: 2020. július 30. 

38 BRASIL. Decreto Lei nº 5.051, de 19 de abril de 2004. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 169. számú 

egyezményének kihirdetése az őslakos és törzsi népekről, DF: Köztársasági Elnökség, 2004. Elérhető: 

http://www.mpf.mp. br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/legislacao/legislacao-docs/convencoes-

internacionais/convecao169.pdf/view. Acesso em: 2020. július 30.
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a belső jogrendszer általi megítélése fontos39. Jelenleg az őslakosokkal 

kapcsolatos kérdések megítélésekor figyelembe kell venni azt a különleges 

antropológiai körülményt, amelyben a tény bekövetkezett40 , valamint a 

CNJ 287. határozatában41 és az AGU 839. rendeletében42 meghatározott 

különleges eljárásokat. 

Ily módon a kulturális sokszínűség és más alapvető garanciák 

összeegyeztetése, a kulturális sokszínűség és az őshonos népek tiszteletben 

tartása, az alkotmányozó hatalom által kívántak hatékonyságának 

biztosítása szükséges átmenetet jelent minden olyan javaslat számára, 

amely egy olyan belső igazságszolgáltatási rendszer létrehozására irányul, 

amely kommunikál az állami jogrendszerrel, és képes az őshonos 

társadalom nagyobb autonómiájához vezetni. A széles körű nemzetközi 

támogatás ellenére azonban Brazíliában szinte lehetetlen olyan bírósági 

határozatot találni, amely elfogadja vagy elismeri az őslakosok belső 

jogrendszerét és e szokásjogi normák alkalmazását a szokásjoggal 

szemben43. 

Lehetséges lenne-e így, hogy két bináris rendszer (legális/legális) 

létezzen egymás mellett ugyanazon a területi téren? Talán egy különleges 

őslakos igazságszolgáltatás alkotmányos beiktatásával meg lehetne 

határozni a joghatóság határait, valamint azokat az alapvető garanciákat, 

amelyeket nem lehet megsérteni ezeken a különböző területeken. Más 

szóval, az állami rendszer megőrizné zárt működőképességét, de 

zavaroktól szenvedne. 

 
 
39 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. 1. ed. n. 2. Curitiba, PR: Juruá Editora, 2013. 

40 VILLARES, Luiz Fernando. Jog és őslakos népek. 1. ed. n. 2. Curitiba, PR: Juruá Editora, 2013. 

41 BRASZILIA. 287. sz. határozat, 2019. július 25. Megállapítja a vádlott, vádlott, elítélt vagy szabadságuktól 

megfosztott őslakos személyekkel való bánásmódra vonatkozó eljárásokat, és iránymutatásokat ad e népesség 

jogainak biztosítására az igazságszolgáltatás büntetőjogi szférájában. Brasília, DF: Nemzeti Igazságügyi Tanács, 2019. 

Elérhető: https://atos. cnj.jus.br/files/resolucao_287_25062019_08072019182402.pdf. Hozzáférés: 2020. július 30. 

42 Brazília. 839. számú AGU-rendelet, 2010. július 18. Disciplina e estabelece critérios para a atuação dos órgãos 

da Procuradoria-Geral Federal na defesa de direitos indígenas, DF: Presidency of the Republic, 2010. Elérhető a 

következő címen: 
https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/norma%20sem%20numero/Normas%20da%20AGU%20pa 



receres.pdf. Hozzáférés: 2021. abr. 17. 354-355. o. 

43 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. 1. ed. n. 2. Curitiba, PR: Juruá Editora, 2013.
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egy másik (párhuzamos) igazságszolgáltatási rendszer az Alkotmányban 

meghatározott politikai korlátok alapján, és egy közös döntésben 

csúcsosodna ki, esetleg a Legfelsőbb Bíróságon. A korlátozásoknak ez a 

listája már létezik az Alkotmányban, és az 5. cikk normáit, az egyéni és 

kollektív védelmet44 foglalja magában.  Az igazságszolgáltatás, a katonai, 

a választási, a szövetségi, az állami stb. különböző szakterületei már az 

alapvető garanciákkal foglalkoznak, és talán ugyanazon a joghatósági 

területen belül is fennáll annak a lehetősége, hogy az állami szervek 

ugyanabban a témában eltérő döntéseket hoznak, ami sértheti az 

Alkotmány által létrehozott hármas felosztást. Ugyanakkor, ha a kulturális 

sokféleség lehetne ennek az új szakosodásnak a generáló és irányadó 

eleme, az megerősítené az alkotmány szövegének 231. cikkét45 és a 

169/89-es egyezmény rendelkezéseit, amely kimondja, hogy 

 
2. E népeknek joguk van saját szokásaik és intézményeik megtartására, feltéve, 

hogy ezek nem összeegyeztethetetlenek a nemzeti jogrendszerben 

meghatározott alapvető jogokkal és a nemzetközileg elismert emberi jogokkal. 

Szükség esetén eljárásokat kell kidolgozni az ezen elv alkalmazása során 

felmerülő konfliktusok feloldására.46 

 
 
 
44 BRASZILIA. Alkotmány (1988). A Brazil Szövetségi Köztársaság alkotmánya: kihirdetve 1988. október 5-én.      

Brasília, DF: Szövetségi Szenátus.      Elérhető a következő címen:      <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Hozzáférés: 2020. július 30. 

45 BRASZILIA. Alkotmány (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: kihirdetve 1988. október 5-én

 .Brasília, DF:SenadoFederal.  Elérhető a következő címen:<http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/ constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Hozzáférés: 2020. július 30.  

46 BRASIL. Decreto Lei nº 5.051, de 19 de abril de 2004. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 169. 

egyezményének kihirdetése az őslakos és törzsi népekről, DF: Köztársasági Elnökség, 2004. Elérhető a következő 
címen: <http://www.mpf.mp. br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/legislacao/legislacaoo- 

docs/convencoes-international/convecao169.pdf/view>. Hozzáférés: 2020. július 30. És ugyanezen oklevél 9. cikke: 

I. Amennyiben ez összeegyeztethető a nemzeti jogrenddel és a nemzetközileg elismert emberi jogokkal, tiszteletben 
kell tartani azokat a módszereket, amelyeket az érintett népek hagyományosan alkalmaznak a tagjaik által elkövetett 

bűncselekmények elfojtására.
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Vajon a brazil állam képes lenne-e egy olyan új igazságszolgáltatási 

rendszer irányítására (nem csak felépítésére, hanem az összes igazgatási 

apparátussal, emberi erőforrással és pénzeszközökkel együtt), amely 

könnyebben tudná kezelni a kulturális különbségekből adódó dilemmákat? 

Emellett figyelembe kell venni a több száz különböző etnikai csoportot, 

amelyek közül sokan nem is é r d e k e l t e k  egy párhuzamos rendszer 

l é t r e h o z á s á b a n  és fenntartásában. Ha Luhmann azt mondja, hogy 

az önreferencia és a körkörösség egy társadalmi rendszer létfontosságú 

kommunikációs elemei, amelyek individualizálnak egy bizonyos működési 

módot benne, akkor nem következne-e be a jogrendszer határainak 

dedifferenciálódása vagy redukciója egy olyan őshonos igazságszolgáltatási 

rendszer strukturálódásából, amely elméletileg ugyanazokat a témákat 

dolgozná fel és ítélné meg, de más szereplőkkel és joggyakorlatokkal? Ha a 

jogi alrendszer funkciója a viselkedési elvárások stabilizálása, nem 

hoznánk-e létre olyan normatív elvárásokat, amelyek megbontanák az 

általános kongruenciát és következésképpen a jogrendszer működési 

autonómiáját? Röviden, ezeket a kételyeket ebben a cikkben nem lehet 

eloszlatni. De a jogrendszert vizsgálva meg lehet ismerni legalább annak 

alkotmányos lehetőségét, hogy egy ilyen rendszerről rendelkezzenek. 

 
4 Az alkotmányreform és az őshonos jogrendszer 
 

A sokféleség és a kulturális pluralizmus megfigyelése alapján 

megállapítást nyert, hogy a brazil jogrendszer különböző jogi 

mechanizmusokkal rendelkezik az őslakosok által elkövetett tiltott 

cselekmények megítélésére. Mint ilyen, lehetősége van az ő s l a k o s o k  

h i e d e l m e i b ő l  és szokásaiból eredő eltérő felfogások kezelésére, 

amikor az állami törvények és a közösségek belső szabályai közötti 

konfliktusokat kezeli, amelyek rendszerei az Alkotmányon keresztül 

kommunikálnak. Ezt a lehetőséget aláásták az alkotmányellenes 

jogszabályok, rendeletek és határozatok.
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az Alkotmánytól elszakadva. Ez végül teret ad az államrend átalakításának, 

amelynek ezeket a konfliktusokat kell kezelnie. 

Egy alkotmánymódosításnak, amely létrehoz egy (vagy több) őshonos 

igazságszolgáltatási rendszert, meg kell határoznia a politikai választási 

lehetőségeinek határait, hogy a brazil állampolgárok egésze számára 

megállapított alapvető jogokat ne vessék el az ország egyes területein, nem 

engedve meg a jogrendszer deformálódását, és megnehezítve az azonos 

(alkotmányellenes/alkotmányos/legális/legális) törvénykönyvek 

egymásra borulását. A 88-as Charta strukturálta a jogrendszer kognitív 

megnyitását, a szöveg módosításának rítusain keresztül bővítve annak 

tanulását és megújítását. Ahogy Marcelo Neves47 megállapítja, az 

alkotmányos identitás magjait leküzdhetetlen határok és 

csak politikai szakítással, a strukturális összekapcsolódás újjáépítésével és 

a demokratikus jogállam új profiljának meghatározásával lehet 

megváltoztatni. 

A kolumbiai alkotmányos rendszer "elismeri és védi a kolumbiai 

nemzet etnikai és kulturális sokszínűségét", és alkotmánybírósága úgy 

értelmezi, hogy az alkotmány lehetővé teszi az őslakos közösségek 

számára, hogy hagyományos szabályaik szerint ítélkezzenek, és hogy ez 

alapvető jog a kulturális sokszínűség védelme és megbecsülése 

szempontjából48. Ugyanakkor e bírói hatalom lényeges korlátjaként 

meghatározza a jogok minimális körének elidegeníthetetlenségét: ilyenek 

például a következők. 

 
 
47 NEVES, Marcelo. "Az alkotmány és a nyilvánosság: a rendszerszintű differenciálódás, a befogadás és az elismerés 

között". in: Roberto Dutra és João Paulo Bachur (szerk. ). Dossier Niklas Luhmann. Belo Horizonte, Editora UFMG, 

2013, pp. 105-147. p. 115. p. 

48 BARATTO, Marcia. Az őslakosok jogai és az alkotmánybíróságok: összehasonlító elemzés Brazília, Kolumbia és 

Bolívia között. 2016. Doktori értekezés (doktori fokozat) - Filozófiai és Humán Tudományok Intézete, Campinasi 

Állami Egyetem, Campinas, 2016.     Elérhető a következő címen: http://www.repositorio. unicamp.br/handle/ 

REPOSIP/321359. Hozzáférés: 2021. május 17.
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az élethez való jog, a rabszolgaság és a kínzás tilalma, a tisztességes jogi 

eljárás tiszteletben tartása, a bűncselekmények és szankciók 

jogszerűségének újradefiniálása büntetőügyekben49. 

A brazil rendszer azonban még nem jutott el erre a megértésre. A 

brazil joggyakorlat mindig is elismerte, hogy a kulturális sokszínűséghez 

való jog más alapvető garanciákkal - mint például az élet, az egyenlőség és 

a szabadság - azonos státuszú, de soha nem haladt előre az őshonos 

igazságszolgáltatás felé. Az eredeti alkotmányszövegben nincs ilyen típusú 

címzés, amely lehetővé tenné az állami bírósággal párhuzamos, 

közvetlenül az ország legfelsőbb bíróságába torkolló igazságszolgáltatási 

rendszer létrehozását. Ez a nem hivatalos jogi pluralizmus, hogy úgy 

mondjam, elrejtheti a különböző önkényeket és következetlenségeket, 

 elrejtve jogsértések a  címre. jogok a kulturális 

sokszínűség nevében. De ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy van egy olyan 

igazságszolgáltatásunk, amely ragaszkodik a Charta normatív 

konkrétságának csökkentéséhez, megerősítve az előítéletes és archaikus, 

alkotmány előtti sztereotípiákat és jelmezeket, érvénytelenítve az 1988-

ban elért előrelépéseket, és erősítve egy olyan politikai rendszert, amely 

elrejti az őslakos közösségek és területeik iránti tiszteletlenséget, amelyek 

elhatárolását, amelyek elhatárolása ráadásul nagyobb elkötelezettséget 

igényel a kormányzati hatóságok részéről. 

Meg kell jegyezni, hogy Latin-Amerikában Kolumbia és Peru már úgy 

döntött, hogy büntetőjogukba beépít egy olyan formalizált kezelést, amely 

a kulturális tényezőn alapuló modellként szolgálhat számunkra, mivel a 

kolumbiai büntető törvénykönyv 33. cikke kimondja, hogy az egyén nem 

büntethető, ha egy tipikus és jogellenes cselekmény elkövetésekor "no 

tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de 

acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno 

mental, diversidad". 

 
 



49 Idem, Ibid.
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szociokulturális vagy hasonló állapotok "50. A perui büntető törvénykönyv 

15. cikke viszont kulturálisan motivált félreértést vezet be arra a feltevésre, 

hogy az alany "kultúrája vagy szokásai miatt büntetendő cselekményt követ 

el anélkül, hogy képes lenne megérteni cselekménye kényes jellegét, vagy 

e megértés alapján meghatározni magát, mentesül a felelősség alól", és 

hozzáteszi, hogy "ha ugyanezen okból ez a lehetőség csökken, a büntetés is 

csökken "51 . 

Mulas szerint azonban gyakorlati jogi szinten a multikulturalizmus 

tiszteletben tartásán alapuló sajátos joghatóság megteremtése képes 

elősegíteni az ítéletek egyéniesítése alkotmányos elvének megvalósulását, 

megfelelően figyelembe véve a konkrét eset kulturális sajátosságait, és így 

a kulturális indíttatású cselekmények szerzői számára konkrétan 

opportunizált ideális igazságszolgáltatást jelent52. 

Így a közeli tapasztalatokban, például a kolumbiai tapasztalatban 

kereshetünk olyan elemeket, amelyeket figyelembe vehetünk egy őshonos 

igazságszolgáltatási rendszer kiépítése során. Marcelo Neves azt próbálta 

megérteni, hogy a latin-amerikai országok között van egy olyan kapcsolat, 

amely a funkcionális differenciálódás csökkenésén alapul, amelyet a 

perifériális strukturális rendszerszintű korrupció okoz, és amely hasonló 

lenne több "negatív" modernitású, alacsony társadalmi integrációs indexű 

országban. Az észak-amerikai és európai országokkal ellentétben 

Brazíliának és a többi perifériaországnak nem sikerült modern 

társadalmakat építenie, de Neves nem akarja az ilyen országok problémáját 

az elképzelésből kiindulva kezelni. 

 
 
 
 
50 KOLUMBIA. Ley 599 de 24 de julio de 2000. Expide el Código Penal. Bogotá: Közhatalom - Törvényhozás, 2000. 

Elérhető a következő címen: https://www.oas.org/dil/esp/codigo_penal_colombia.pdf. Hozzáférés: 2020. 

augusztus 25. 

51 PERU. Büntető törvénykönyv: 1991. április 8-i 635. sz. törvényerejű rendelet. Lima: Nemzeti 

Kongresszus, 1991. 52 MULAS, Nieves Sanz. Delitos culturalmente motivados. Valencia: Tirant ló Blanch 

Kiadó, 2018.
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hanem inkább a modernitás centrumra és perifériára való felosztása53. Ez 

a "negatív" perifériás modernitás nem válaszol a problémákra. a

 hiperkomplexifikáció társadalmi

 szerkezetátalakítás és szerkezetátalakítás. A latin-amerikai 

országokban a jogállamiság nem hozta létre a politikai és a jogi rendszer 

funkcionális megkülönböztetését, az utóbbit túlterhelte a politikai 

rendszerre jellemző feladatokkal, és a két rendszer oly módon fonódott 

össze, hogy strukturális rendszerszintű korrupciót eredményezett. 

A központi és a perifériás modernitás országainak társadalmi-

gazdasági problémái meglehetősen eltérőek, nem pozitívan, hanem 

negatívan dolgozzák ki "a hagyományos hierarchikus moralizmus széteső 

hiperkomplexitásaként". 54 Neves részéről: 

 
[...] a politikai és gazdasági kódexek partikuláris felülírása a jogi kérdésekre 

lehetetlenné teszi a jogrendszer identitásának megkonstruálását. Az 

autopoiesis helyett a jog allopoiesiséről kellene beszélnünk (NEVES 1992b; 

1992a; 1991). Ez azt jelenti, hogy nem alakul ki egy olyan jogalanyisági szféra, 

amely a saját kritériumai szerint és kongruens módon képes  arra,  hogy  

 
 
53 "A c e n t r u m  é s  a  p e r i f é r i a  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t  azonban nem szabad durva 
l e e g y s z e r ű s í t é s k é n t  értelmezni (mint a függőségi elmélet egyes változatai esetében), mintha figyelmen kívül 

hagynánk a mai világtársadalom sokféleségét: a "centrum/periféria" viszony a perifériás országok között és a 

"perifériás nemzeteken" belül, valamint a "központi nemzeteken" belül is reprodukálódik. Másrészt az osztályérdekek 
és az uralom különböző típusú belső összefüggései a perifériás országok világtársadalomba való integrációjának 

különböző formáit jelentik; továbbá a helyi és regionális sajátosságok a fejlődés tényezőiként hatnak; továbbá a 
különböző funkcionális rendszerek regionális szinten is nagyon különböző fejlettségi szinten vannak. Anélkül, hogy 

mindezt félretennénk, nyugodtan használhatjuk a "centrum/periféria" fogalompárt, amely végső soron a 

világtársadalom dichotomikus és hierarchikus felosztására utal, és így a "perifériás modernitás" fogalmát mint igen 
termékeny analitikusan "tipikus-ideális" konstrukciót vezethetjük be". NEVES, Marcelo. Alkotmány és jog a 

periférikus modernitásban: elméleti megközelítés és a brazil eset értelmezése. São Paulo: Martins Fontes, 2018. 

P.103. 

54 NEVES, Marcelo. Luhmann, Habermas és a jogállamiság. Lua nova - Revista de Cultura e Política, São Paulo, 37. 
szám, 93-106. o., 1996. 100. o. "Értelmezésem nem a "megfelelő rendszerszintű autonómia" és a teljes befogadás 

normatív modelljén alapul, amelynek bizonyos régiókban való tökéletlen megvalósulása a funkcionális 

differenciálódás hiánya és az egyetemes befogadás normatív imperatívusza jegyében diagnosztizálható. A "negatív" 
ebben az összefüggésben csupán a rendszerelméleti értelemben vett különbség oldalára való utalás, anélkül, hogy 

bármilyen értékelést vagy moralizálást jelentene. A luhmanni formák-különbséghez hasonlóan a "centrum/periféria" 

különbség negatív oldala nem jelent semmiféle értékelő, normatív vagy morális álláspontot." NEVES, Marcelo. 
Alkotmány és jog a periférikus modernitásban: elméleti megközelítés és a brazil eset értelmezése. São Paulo: 

Martins Fontes, 2018. 372. o.
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Ily módon a jogi kódex(ek), a maga általánosított formájában, újrahasznosítja 

a gazdasági és politikai környezetéből, valamint a németek által "jó 

kapcsolatoknak" nevezett hatásokból származó hatásokat. A jogi kódex(ek) 

bonyolultsága más társadalmi kódexekkel ön- és heterodestruktívan hat. A 

probléma nem elsősorban a kognitív nyitottság (heteroreferencia vagy 

adaptáció) hiányában rejlik, de A probléma elsősorban nem a kognitív 

nyitottság (heteroreferencia vagy adaptáció) hiányában rejlik, hanem a nem 

megfelelő működési zártságban (önreferencia), amely akadályozza a 

jogrendszer saját identitásának kialakítását. Ha egy ilyen identitás végül a 

normatív szövegek szerkezetének szintjén látható is, a jogi konkretizáció során 

fokozatosan megsemmisül. Ezért a normatív elvárások kongruens 

általánosítása nagyrészt nem az alkotmányos és jogi szövegek alapján épül fel. 

Ennek eredményeképpen a törvényes és törvénytelen közötti különbségtétel 

társadalmilag elhomályosult, akár az intézményesülés (konszenzus), akár a 

normák jelentésének azonosítása hiányában. A legsúlyosabb következmény az 

összeférhetetlenségi viszonyok romboló bizonytalansága. 55 

 

Ezért a periféria országaiban, például Latin-Amerikában, hasonló 

problémákat okoz a jog autonómiájának hiánya, a pénz és a hatalom 

egymásra épülése a jogrendszerben, valamint a jogrendszer és a politikai 

rendszer közötti funkcionális differenciáltság csökkenése. A modernizáció, 

a társadalmi befogadás, az állampolgárság és a funkcionális 

differenciálódás folyamatai meggyengültek a latin-amerikai országok 

újrademokratizálódása során, és nem tudtak a központi országok mintájára 

modernizációt indítani. Ennek a tanulmánynak nyilvánvalóan nem az a 

célja, hogy e kérdésekkel ebben a tágabb dimenzióban foglalkozzon, hanem 

az, hogy rámutasson a periférián fekvő országok közötti összhangra az 

őshonos igazságszolgáltatási rendszer tekintetében. Ennek mentén a latin 

országokat az intézményi leépülés ezen szintjén egyesítő probléma 

"rendszerszintű korrupcióként" definiálható, azaz a kódok, a hatalom/nem 

hatalom, a van/nem van, a szeretem/nem szeretem kódok átfedése. 

 
 
55 NEVES, Marcelo. Luhmann, Habermas és a jogállamiság. Lua nova - Revista de Cultura e Política, São Paulo, 37. 

szám, 93-106. o., 1996. 100. o.
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Dél-Amerika esetében ez széles körben elterjedt, megtörve a jog működési 

autonómiáját, és funkcionális szétválasztást eredményezve, ahol a politikai 

és a jogi beavatkozás lehetővé teszi, hogy a gazdasági elit és bizonyos 

politikai csoportok ne legyenek szankcionálva, valamint akadályozza a 

társadalmi befogadást és az alapvető jogok érvényesítését. 

 
5 Kolumbiai különleges jogrendszer modellje 
 

Kolumbiában 1991-ben, az országot több mint négy évtizeden át sújtó 

többszörös fegyveres konfliktusok lezárására irányuló hosszú tárgyalási 

folyamatot követően új alkotmányt hirdettek ki azzal a céllal, hogy békét 

teremtsenek az országban56. 

A kolumbiaiak úgy tekintik magukat, mintha a kultúrák és etnikai 

csoportok sajátos kombinációjából állnának. Ugyanígy Brazília is 

ugyanabból a pluralitásból áll, amely a gyarmatosításból57 származik. 

Kolumbia esetében azonban ez a koncepció már beépült a társadalomba, és 

a jogrendszerben is alkalmazzák, a rész a A kolumbiai jog, 

ellentétben azzal, ami hazánkban történik, mert itt a multikulturalizmus 

és a multietnicitás megértése nem része sem a társadalmi kontextusnak, 

sem a jogrendszernek. 

Miután 1991-ben hatályba lépett a kolumbiai alkotmány, amely 

elismerte és védelmezte az ország etnikai és kulturális sokszínűségét, ezek 

a alkotmányos elvek kaptak bizonyos területek a 

többnemzetiségű közösségek önrendelkezésének és autonómiájának 

biztosítása. Ezen a ponton érdemes kiemelni az autonómia megadásának 

példáját a következőkre 

 
56 BARATTO, Marcia. Az őslakosok jogai és az alkotmánybíróságok: összehasonlító elemzés Brazília, Kolumbia és 
Bolívia között. 2016. Dolgozat (Doktori értekezés politikatudományból) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade EstadualdeCampinas , Campinas, 2016.Disponívelem:http://www.repositorio. 

unicamp.br/ handle/REPOSIP/321359. Hozzáférés: 2021. május 17. 

57 Alejandro Gómez Velásquez. La jurisdicción especial indígena en el sistema jurídico colombiano. Rev. Boliv. de 

Derecho Nº 25, enero 2018, ISSN: 2070-8157, pp. 586-609



624 | Az alkotmány jövője: a szociális alkotmányosság Luhmann és Teubner műveiben 

 
őslakos népek, amelyeknek a kolumbiai normák szerint saját szokásaik 

szerint kell élniük, és ezért joguk van a különleges őslakos 

joghatósághoz58. A kolumbiai alkotmányozónak az volt a szándéka, hogy 

a multikulturalizmusnak megfelelő helyet adjon, hiszen amikor különleges 

őslakos joghatóságról beszélünk, akkor több mint 84 őslakos népre 

utalunk, saját dialektusaikkal és sajátos igazságügyi hatóságaikkal59. 

Előfordul, hogy az állami politikai kontextus általában véve hajlamos 

figyelmen kívül hagyni polgárai egyéni emberi jellegét, és végül egy 

homogén társadalmi modell bevezetését eredményezi, amely nagyon közel 

áll az európai szekuláris unitarizmushoz60. A normatív 

multikulturalizmusban megtestesülő új politikai megközelítésből azonban 

a jogok egyetemességének eszméje született meg, amely lehetőséget teremt 

a differenciált jogok létrehozására az egyes kulturális csoportok alapján, 

ahol a tulajdon a közösséghez tartozik, és többé nem az individualista 

látásmódban marad fenn. Ez a jelenlegi kolumbiai felfogás, és ez az az 

újítás, amely egy napon Brazíliában is megvalósulhat a 88-as alkotmány 

szövegéből. 

Ennek oka, hogy a latin-amerikai köztársasági politikák asszimilációs 

jellege az egyik legfőbb akadály, amelyet le kell küzdeni az őslakosok 

jogainak hatékonysága érdekében. Ezt az érvet gyakran használják a 

helyiek annak bemutatására, hogy az őslakosok támogatják a kolumbiai 

állam reformjait, feltéve, hogy az is nyitott az őslakos kultúrák 

jelentőségének elismerésére. 

 
 
 
 
58 Idem, ibid. 

59 Lucía Arbeláez De Tobón - La jurisdicción especial indígena en Colombia y los mecanismos de coordinación Con el 
sistema judicial nacional - justicia de paz y derecho indígena: análisis y Propuestas de coordinacion - Consejo Superior 
de la Judicatura de Colombia. Guatemala, 2004. augusztus 11. 

60 Alejandro Gómez Velásquez. La jurisdicción especial indígena en el sistema jurídico colombiano. Rev. Boliv. de 

Derecho Nº 25, enero 2018, ISSN: 2070-8157, pp. 586-609
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a társadalom61 számára. Más szóval, egy olyan kétirányú utca létrehozása, 

amely alkalmazkodik a multikulturális valósághoz. 

Kolumbia esete paradigmatikus, hiszen a nemzeti történelmet 

áttekintve látható, hogy az állam multikulturális társadalomként fogadta el 

magát, így köztudott, hogy Kolumbia államalapítása óta három egymással 

versengő kulturális hagyományból alakult ki, amelyek a mai napig egymás 

mellett élnek és keverednek (őslakosok, afrikaiak és európaiak)62 . Ennek 

fényében Kolumbia nemcsak empirikusan, a tisztelet és elfogadás révén 

reagált erre a multikulturális valóságra, hanem az 1991-es alkotmány 

kiadásával a plurietnikus szemléletet a Politikai Chartában szentesítette, így 

nemcsak a kolumbiai nemzet etnikai és kulturális sokszínűségének 

tiszteletben tartását, hanem védelmét is kötelező szabályként rögzítette, 

külön jogokat szentelve a kulturális kisebbségekre vonatkozó intézkedések 

végrehajtására63. 

Ebből a Kolumbia által követett innovatív nézőpontból, tekintettel a 

multikulturalizmus tiszteletben tartására és elfogadására a latin-amerikai 

államokban, még a különleges őslakos joghatóság intézményét is 

létrehozták (a CN 246. cikke)64 , amelyben az őslakos népekre vonatkozó 

szabályozást és a joghatóság gyakorlásának jogát biztosították saját 

területén, tagjai előtt, és mindezt e közösségek azon jogán belül, hogy saját 

világnézetük, hagyományaik és szokásaik szerint szerveződjenek és 

kormányozzák magukat. 

 
 
61 BARATTO, Marcia. Az őslakosok jogai és az alkotmánybíróságok: összehasonlító elemzés Brazília, Kolumbia és 

Bolívia között. 2016. Doktori értekezés (doktori fokozat) - Filozófiai és Humán Tudományok Intézete, Campinasi 

Állami Egyetem, Campinas, 2016.     Elérhető a következő címen: http://www.repositorio. unicamp.br/handle/ 

REPOSIP/321359. Hozzáférés: 2021. május 17. 

62 Alejandro Gómez Velásquez. La jurisdicción especial indígena en el sistema jurídico colombiano. Rev. Boliv. de 

Derecho Nº 25, enero 2018, ISSN: 2070-8157, pp. 586-609 

63 Idem, Ibid. 

64 KOLUMBIA. [Alkotmány (1991)]. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Alkotmánybíróság, 1991. Elérhető a 

következő címen: https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia. pdf. 

Hozzáférés: 2020. augusztus 25.
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kívánságait (KN 330. cikk)65 , beleértve az őslakos népek azon jogát, hogy 

az állami normák helyett saját szabályaikhoz tartsák magukat, ami viszont 

magában foglalta azt a lehetőséget is, hogy saját magukra vonatkozó 

normákat alkossanak, és azokat a közösségre alkalmazzák66. 

A latin országokat alakító történelmi kontextusból ismert, hogy az 

őslakos közösségek nagyszerű példája az állam feltételezett kulturális 

egysége és az etnikai kulturális sokszínűség közötti feszültségnek. E 

tekintetben a kolumbiai alkotmány érzékenyen reagált a kérdésre, és a 

törvényhozó bizottságot, amelynek az őslakosok is részét képezték, azzal a 

feladattal bízta meg, hogy oldja meg ezt az eshetőséget, hogy a bizottság 

legyen az, amely a joghatóságok összehangolásáról törvényt alkot, amely 

lehetővé teszi a két joghatóság párhuzamos működésének kritériumait, 

korlátait és alapvető feltételeit a kolumbiai államon belül67. Figyelemre 

méltó, hogy Kolumbiában az őslakos közösség politikailag aktív, és olyan 

csoportokba és egyesületekbe szerveződött, amelyek fontos képviselettel 

rendelkeznek az állam előtt, és képesek az őslakos területek politikai és 

közigazgatási autonómiáját követelni. 

Kolumbia felismerte államának multikulturális jellegét és kulturális 

örökségének védelmét. Jogalkotási javaslatai egy közös magot mutatnak be, 

amely az összes polgár alapvető jogainak elismerésén alapuló egyenlőségre 

törekszik, ugyanakkor a különbözőségből fakadó autonómiájuk 

elismerésére is törekszik. Az ilyen kijelentések azonban nagy feszültséget 

mutatnak egyrészt az egyenlőség és az állami politikai egység elvei, 

másrészt a különbségek között. 

 
 
65 KOLUMBIA. [Alkotmány (1991)]. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Alkotmánybíróság, 1991. Elérhető a 
következő címen: https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia. pdf. 

Hozzáférés: 2020. augusztus 25. 

66 Alejandro Gómez Velásquez. La jurisdicción especial indígena en el sistema jurídico colombiano. Rev. Boliv. de 

Derecho Nº 25, enero 2018, ISSN: 2070-8157, pp. 586-609 

67 Idem, Ibidem.



Tainá Viana; Marcelo Beckhausen | 627 

 
politikai és autonómia, másrészt pedig a feszültség, amely feszültséget az 

199168. évi alkotmány cikkelyei is megismételték. A brazil alkotmányozó 

nemzetgyűlés éppen ezt az elvi feszültséget kerülte el azzal, hogy 1988-ban 

nem hozott törvényt a tipikusan multikulturális és plurietnikus 

kérdésekben. Brazíliában továbbá hiányzott a fő érdekelt felek aktív 

részvétele. 

Az 1991. évi kolumbiai nemzeti alkotmány 246. cikke kimondja, 

hogy: 

 
Az őslakos népek hatóságai saját szabályaik és eljárásaik szerint gyakorolhatják 

a területi területükön a joghatósági feladatokat, feltéve, hogy azok nem 

ellentétesek az Alkotmánnyal és a köztársasági törvényekkel. A törvény 

meghatározza e különleges joghatóság és a nemzeti igazságszolgáltatási 

rendszer összehangolásának formáit69. 

 

Így a kolumbiai alkotmány egyértelműen rendelkezett az őslakos 

népek autonómiáját és önkormányzatát támogató eszközről, mivel úgy 

ítélte meg, hogy ez nagy jelentőséggel bír a különböző indián kultúrák 

megőrzése szempontjából, abban az értelemben, hogy a közösség tagjai 

felett gyakorolt társadalmi ellenőrzés a kultúra és egyediségei tiszteletben 

tartásának, fenntartásának és védelmének alapvető eszköze70. Így az 

őslakosok joghatósága által gyakorolt társadalmi ellenőrzés célja a 

kulturális értékek megfelelő átadása a különböző népeken belül és azok 

sajátosságaiból, mivel ez az átadás és a belső kulturális értékek tiszteletben 

tartása nem valósítható meg csak a szocializáció elsődleges stratégiáin 

keresztül. 

 
 
68 Idem, Ibid. 

69 KOLUMBIA. [Alkotmány (1991)]. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Alkotmánybíróság, 1991. Elérhető a 
következő címen: https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia. pdf. 
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az állam által megszabott normák, mivel elengedhetetlen, hogy a kisebbségi 

népek felhatalmazást kapjanak arra, hogy saját szokásaiknak és 

szokásaiknak megfelelő normákat állapítsanak meg, valamint arra, hogy 

ezeket alkalmazhassák a törzsükön belül esetlegesen előforduló eltérések 

korrigálására. Látható tehát, hogy mindez a különböző társadalmi 

csoportok alapvető gyakorlatainak elismerését és védelmét eredményezi, 

azaz védelmet nyújt a kisebbségi társadalmaknak71. 

Továbbá a nemzetközi szféra és annak nagy befolyása az idők során 

meghatározta, hogy az őslakos népek emberi joga, hogy ne kormányozzák 

őket, és hogy saját intézményeik által önrendelkezzenek, méghozzá olyan 

intézmények által, amelyek még a közösségek belső konfliktusainak 

megoldására törekszenek (ILO 169. egyezmény)72 . E tekintetben a 

kolumbiai alkotmánybíróság azonosítja az Alkotmány által az őslakos 

hatóságoknak adott és felhatalmazást adó attribúciót73. 

Így Kolumbiában az őslakos népek saját joghatóságuk formájában 

rendelkeznek olyan mechanizmusokkal, amelyek képesek garantálni 

jogaikat és azok gyakorlását. Így a kolumbiai alkotmányos és jogi rendszer 

két kulcsfontosságú eszközt biztosított számukra, amelyek garanciaként 

szolgálnak: a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács előtti pozitív 

joghatósági összeütközés előmozdítása és a 8674. cikk szerinti gyámság 

kiegészítő intézkedése. Hangsúlyozzák azonban, hogy ezeknek a jogoknak 

vannak korlátai, mivel az intézményt felszentelték, ami azt jelenti, hogy 

nem rendelkezik a nemzeti rendszertől való abszolút függetlenséggel, mivel 

a következő értékeknek és elveknek van alárendelve. 

 
 
71 Idem, Ibidem. 

72 Brazília. 2004. április 19-i 5.051. sz. törvényerejű rendelet. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 169. 

egyezményének kihirdetése az őslakos és törzsi népekről, DF: Köztársasági Elnökség, 2004. Elérhető: 

http://www.mpf.mp. br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/legislacao/legislacao-docs/convencoes-

internacionais/convecao169.pdf/view. Acesso em: 2020. július 30. 
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a kolumbiai alkotmány 246. cikke75 szerint a többségi kultúra által 

felállított felsőbbrendűség. 

Ezen a ponton a különleges őshonos joghatóság megléte feltételezi 

annak konkrét helyzetekre való alkalmazhatóságát (az őshonos közösség 

tagjainak biztosított jog, hogy közösségük szokásai és szokásai szerint 

ítélkezzenek)76 , amely a 246. cikk szó szerinti olvasatából eredő két elemből 

áll, Superior. Ezek közül az első az etnikai hovatartozásra utal, amely 

szerint egy őshonos közösség minden egyes tagját népe normái és eljárásai 

szerint kell megítélni, a második pedig a területi tényezőre mutat rá, amely 

szerint minden közösség a saját területén előforduló viselkedéseket a saját 

használatai és szokásai szerint ítélheti meg77. 

A kolumbiai Alkotmánybíróság olyan intézménynek bizonyult, amely 

szembesült az őslakosok joghatóságának megszentelése és elismerése által 

előidézett esetlegességekkel, összeütközésekkel és feszültségekkel, mint a 

pluralitás elvének a társadalmi jogállamban való fejlesztésének egyik 

módjával78. Előfordul, hogy egyrészt a feszültség a nemzeti egység 

kezdetéhez és az önkormányzatiság megteremtéséhez kapcsolódik. 

Másrészt az őslakosok joghatósága79. 

Történelmileg és hagyományosan a politikai egységet úgy 

értelmezték, hogy egy országban egyetlen jogrendszer, valamint egyetlen 

központosított és hierarchikus politikai struktúra létezik, ami azt jelenti, 

hogy a köztársasági kongresszus és a végrehajtó hatalom lenne a 

 
 
75 KOLUMBIA. [Alkotmány (1991)]. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Alkotmánybíróság, 1991. Elérhető a 

következő címen: https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia. pdf. 
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csak azok a szervek, amelyeknek jogkörük van a politikai döntések 

meghozatalára, míg a többi kormányzati szerv és hatóság csak a 

fejlesztésükért lenne felelős. A z  őslakos csoportok önkormányzati jogának 

elismerésével azonban ezek az őslakos közösségek lehetőséget kaptak arra, 

hogy törvényeket alkossanak és érvényesítsenek80. 

Amint azt fentebb említettük, a kolumbiai alkotmány 246. cikke 

rendelkezik az őslakos közösségek hatásköréről, hogy döntsenek és 

ítélkezzenek tagjaik felett, amikor a társadalmi, kulturális és/vagy vallási 

rendtől eltérő cselekedetekkel szembesülnek81. Ebben az értelemben, 

ahhoz, hogy ez a hatáskör létrejöjjön, meg kell határozni az úgynevezett 

"őshonos joghatóság" kategóriáját, amely meghatározza, hogy melyik 

joghatóság veszi át a felhozott vádak kivizsgálását annak érdekében, hogy 

tudjuk, hogy a joghatóság nemzeti vagy őshonos rendű lesz-e. Ez utóbbi 

annak a közösségnek a hatóságai által valósul meg, amelyhez a vádlott 

tartozik82. 

Ezért e különleges őshonos joghatóság gyakorlati alkalmazása 

érdekében megfogalmaztak néhány kritériumot és elemet az őshonos 

fórum teljesítményére vonatkozóan, nevezetesen: a) Szubjektív elem: az 

unió valamely őshonos közösséghez való tartozására utal, amelyhez nem 

elegendő, hogy a vonásokat csak etnikai csoportként akkreditálják, hanem 

azt is bizonyítani kell, hogy a személy integrálódott egy közösségbe, és 

annak szokásai és szokásai szerint élt; b) objektív elem: arra az alanyra 

vagy tárgyra utal, amelyben a bűncselekményt, amely elvileg szükséges a 

kulturális identitás fenntartásához a bűncselekmény aktív alanyával. 

Ebben az értelemben, 

 
 
80 Idem, ibid. 

81 KOLUMBIA. [Alkotmány (1991)]. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Alkotmánybíróság, 1991. Elérhető a 
következő címen: https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia. pdf. 
Hozzáférés: 2020. augusztus 25. 
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a  B í r ó s á g  jelezte, hogy az áldozat azonosítása is meghatározó 

tényezőnek tekinthető e különleges joghatóság keletkezése szempontjából; 

c) területi elem: ez nem korlátozódik magára az őshonos területi egységre, 

hanem a közösség tényleges jelenlétére és területi hatóságainak arra való 

képességére utal, hogy önállóan, azaz más állami hatóságok kizárásával 

gyakorolják a társadalmi ellenőrzést; d) szervezeti elem: ez arra utal, hogy 

az őshonos közösségben léteznek olyan hatóságok, amelyek társadalmi 

ellenőrzést gyakorolnak, és képesek az ítéletet a hagyományos 

használatuknak és gyakorlatuknak megfelelően előmozdítani. Ezt 

követelményként határozták meg, mivel az őshonos h a t ó s á g n a k  

k ü l s ő l e g  k e l l  k i f e j t e n i e  a vádlott tárgyalásának előmozdítására 

vonatkozó döntését, és ha ezt nem teszi meg, az ügyet a rendes állami 

fórum fogja megismerni83. 

Ezért a kolumbiai rendszerben az őslakosok joghatóságának "az 

őslakosok joghatóságának hatáskörét meghatározó elemeit" értve az 

ország köztársasági bírái elveszítik a vádlottak feletti joghatóságukat, és az 

őslakos közösség elismert hatóságai gyakorolják a joghatóságot a vizsgált 

őslakosok felett, azok szokásai és szokásai, valamint az írott vagy szokás 

szerinti normáik szerint84. Ennek oka, hogy a kolumbiai alkotmány 

tiszteletben tartja az őslakos közösségek igazságosságát, és szelektív 

helyeket biztosít a n e m z e t i  t ö r v é n y h o z á s b a n , valamint két külön 

helyet a szenátusban az őslakosok képviselőinek85. 

Baratto elemzéséből kiderül, hogy: 
 
 
 
 
 
83 Idem, ibid. 
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Bár az őslakos népeket már most is képesnek tekintik az önigazgatásra egy 

korlátozott politikai szférában, jogaik továbbra is korlátozottak maradnak az 

állami szuverenitással és a Kolumbiában föderatív modellként megvalósuló 

egységes köztársaság létrehozására irányuló kísérletekkel szemben. A 

közösségek politikai képességének ez a pozitív értékelése azonban az általam 

elemzett kolumbiai alkotmánybíróság joggyakorlatának egyik jellemzője. Az 

őslakos közösségek hatalmának ez a jellemzése, amelyet a kolumbiai állam 

hatalmának is tekintenek, olyan állítás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy 

megértsük a Bíróság ragaszkodását a "cabildók" hatalmának fenntartásához, 

de engedélyezi az ásványkincsek kitermelését az őslakosok földjein bizonyos 

tárgyalási feltételek mellett, amely több mérlegelési lehetőséget foglal 

magában, mint amit a brazil eset megkövetel Ez az őslakosok jogainak 

multikulturális elfogadásának egy másik modellje, amelyben az államhatalom 

bizonyos közösségi elemekhez való ragaszkodása, bár korlátozottan, de 

megtörténik86. 

 

Összehasonlításképpen Brazíliában az őslakosok alkotmányos jogainak 

listája igen szűkös. A brazil alkotmányozó nem ismerte el ugyanis a 

közösségeket nemzetként vagy népként, ami az őslakosok jogainak az 

őslakos népek erős önkormányzati politikájával szembeni ellenállóként 

való jellemzését eredményezi. Egy másik jelentős hiányosság a jogi 

pluralizmus szféráinak hiánya, mivel a brazil modellben a közösségek és 

az állam közötti hivatalos közvetítésnek kevés helye van87. Így érthető, 

hogy a kolumbiai alkotmányba beépült a multikulturalista gondolat, míg a 

brazil alkotmány elmaradt ettől az újítástól, tekintettel arra, hogy bár a 

brazil államnak az őslakosok jogaira vonatkozó politikáját pozitivizálták, 

azonban az 1991-es alkotmány új szövegében (még) nem sikerült az 

asszimilációs politikáról a multikulturális modellre való áttérés, de nem 

szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy egyre erősebb 

erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a 

 
 

86 Idem, ibid. 87 

Idem, ibid.
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az őshonos hagyományokat, és azt, hogy e népek megőrzése alapvető 

fontosságú a demokratikus társadalom építéséhez88. 

 
Végső megfontolások 
 

Az őslakos társadalmat, sajátos kommunikációs kódjainak és 

folyamatainak köszönhetően, tiszteletben kell tartani abban, amit a brazil 

alkotmány a jogaiként rögzít: a kulturális sokszínűség, a nyelvek, a 

hagyományok, a szervezet, a szokások és a területiség tekintetében, és ez 

az intézményi korlátja. Brazíliában - legalábbis alkotmányos értelemben - 

nincs olyan őshonos igazságszolgáltatási vagy normatív rendszer, amely 

teljes normatív szabadságot biztosítana ennek a társadalomnak, a 

különböző népeknek és etnikumoknak. Ez tehát a jogrendszer két 

kódexének létezését jelentené, egy általános jogszerű/jogszerűtlen és egy 

bennszülött jogszerű/jogszerűtlen kódexét, amelyek között átfedés van. De 

köztudott, hogy más országok már elismerték az őslakosok 

igazságszolgáltatási rendszerét, amely az általános igazságszolgáltatási 

rendszerrel együtt létezik, mint például Kolumbia, ami nem mondható el 

Brazíliáról, amely elismerte az őslakosok jogait az általános 

alkotmányában, de nem választotta el az őslakos társadalmat (vagy őslakos 

társadalmakat) a makro-jogi rendszertől. Az elvégzett tanulmányból 

kiderül, hogy lehetséges egy olyan alkotmányreform, amely 

megváltoztatná a brazil alkotmányozó eredeti elképzelését, és egy 

párhuzamos, őshonos igazságszolgáltatási rendszer kidolgozását 

eredményezné. Egyelőre azonban csak egyetlen őslakos társadalom van, 

amely aláveti magát a jogrendszernek, különleges, elismert garanciákkal. 

A mi jogrendszerünk azonban nem rendelkezik nagyobb kapacitással 

a megfelelő őshonos igazságszolgáltatás elképzelésére, mint ahogyan az a 

kolumbiai jogrendszerben történik, de a multikulturalizmus tiszteletben 

tartása és a belső megoldási módszerek elismerése mellett... 

 
 



88 Idem, ibid.
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a meglévő konfliktusok megoldása révén lehetőség nyílik egy speciális 

őslakos igazságszolgáltatási rendszer kiépítésére, ahogyan az már más 

országokban is megtörtént, ahol a többnemzetiségű megközelítés intenzív 

változásokat eredményezett az igazságszolgáltatási rendszerben. 
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