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ELŐADÁS
Az 1988-as szövetségi alkotmány a normák széles körű felsorolásával az
emberi személy méltóságának elvét a brazil újrademokratizálódás fontos és
reprezentatív mérföldkövévé avatta. Ami azonban az alapvető jogokkal, az alapvető
köztársasági célkitűzésekkel és az egyénnek a védelem központi tengelyeként való
kiemelésével kapcsolatos aggodalmakat illeti, az alkotmányozó és maga a rendes
jogalkotás által kiadott parancsokat (nem) hajtják végre hatékonyan, ami végül
elméleti vitákat vált ki az összes jogterületet érintő kérdésekről.
A brazil jog hatékonyságáról való gondolkodás a jogviszonyokon belül
megköveteli, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a jogrendszer milyen mértékben
foglalja el a különböző tereket, felfogásokat, területeket, kultúrákat, reflexiós
módszereket és azok értelmezését. A jog és a valóság találkozik, hogy
megkérdőjelezze, milyen mértékben alkalmazzák a normákat a jogi szférában a jogok
érvényesítése és a társadalmi igazságosság biztosítása érdekében a polgárok
számára. Ez azonban egy összetett és sajátos ragaszkodás, amely a jogtudományok
területeivel összefüggő tudományos elemzést igényel.
A norma alkalmazásának hatékonyságát keresve a jogrendszerben, az Atena
Editora elindítja a "A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2" című
gyűjtemény második kiadását, egy huszonhárom fejezetből álló kompendiumot,
amely Brazília minden területén található intézmények szakavatott kutatóit, mestereit
és orvosait tömöríti. A mű a jogtudományok valamennyi területéről változatos témákat
tárgyal. Általánosságban elmondható, hogy az e területeket tárgyaló fejezetek azzal a
céllal épülnek fel, hogy elemezzék a jogforrások alkalmazását, mint a szabályok
(nem) érvényesítésének egy formáját, tekintettel azok konkrétságára és a konkrét
esetekre gyakorolt hatásaira.
Az e-könyv formátumú második kiadás innovatív a jogi kutatás és a kortárs jog
koncentrált területein. Ebben az értelemben a gyűjtemény az egészség védelmével
és garantálásával kapcsolatos kérdésekkel, az ország nemek közötti egyenlőség
kérdéseit átható kérdésekkel, a büntetőjogi rendszerrel és annak sajátosságaival, a
polgári, közigazgatási és adózási szférában felmerülő eljárási kérdésekkel, a
demokráciával és más, a társadalom erkölcsi és kulturális értékeit magában foglaló
témákkal foglalkozik, amelyek a normák létrehozásának és fejlődésének és
konkrétságának következményei.
Ezért itt különféle és érdekes témákat tárgyalunk azzal a céllal, hogy
megalapozzuk az akadémikusok, mesterek, orvosok és mindazon jogászok tudását,
akiket valamilyen módon érdekel a jogtudomány és a jog. A különböző területek
fejlődését tükröző tudományos anyagokat.

a jog és a társadalom időbeli, tartalmas és konkrét adatokkal és eredményekkel
történő vizsgálata nagyon fontos a brazíliai kutatás szempontjából.
Így "A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2" című munka egy
olyan elméletet mutat be, amely jól megalapozott a gyakorlati eredményeken,
amelyeket több tanár, oktató és kutató fáradságos munkája során ért el, amelyet itt
tömör és didaktikus módon mutatunk be. Tudjuk, hogy milyen fontos a tudományos
ismeretterjesztés, ezért kiemeljük az Atena Editora struktúráját is, amely képes
konszolidált és megbízható platformot kínálni ezeknek a kutatóknak eredményeik
bemutatásához és terjesztéséhez.
Douglas Santos Mezacasa
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ABSZTRAKT: A munka célja az volt, hogy
elemezze a társadalmi visszafejlődés tilalma
elvének alkalmazását az egészséghez való
szociális

jog

Brazíliában

védelmében,

különösen

közelmúltban

bekövetkezett

a

változásokkal

kapcsolatban,

amelyek

a
a

szociálpolitikákba és -programokba történő
beruházásokat,
egészségügyi

és

mindenekelőtt

beruházások

az

korlátozását

érintik; megvitassa a társadalmi visszafejlődés
lehetőségét vagy a szociális előrelépések
veszélyeztetését,

amelyet

a

95/2016/EK

rendelet képvisel. A munka elvégzéséhez a
leíró

és

magyarázó

vizsgálati

módszert

alkalmazták, minőségi megközelítéssel és az
eredmények

elemzésével.

A

szakirodalmi

áttekintést folyóiratokban, szakdolgozatokban
és disszertációkban, valamint a Latin-Amerikai
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szakdolgozatokban
valamint

a

és

disszertációkban,

latin-amerikai

egészségtudományi

irodalmi

és

karibi

adatbázisban

végzett keresésekkel végezték.

A "princípio da vedação retrocesso social",
"retrocesso social", "direito à saúde" és
"tutela

direitos

használták.

A

fundamentais"

leírásokat

Szövetségi

Legfelsőbb

Bíróság (STF) honlapján a keresőmezőben
a Közvetlen alkotmányellenes cselekmények
- ADIn és joggyakorlat keresést végeztek, és
a vonatkozó jogszabályok áttekintését a
Nemzeti Kongresszus és a Szövetségi
Szenátus konkrét honlapjain végezték el.
KULCSSZÓSZÓK: a visszalépés tilalmának
elve; szociális jogok; az egészséghez való
jog.
ABSZTRAKT: A munka célja az volt, hogy
elemezze a szociális visszalépés tilalmának
elvét az egészséghez való szociális jog
védelmében, különösen a Brazíliában a
szociálpolitikákba és -programokba történő
beruházásokkal kapcsolatos közelmúltbeli
változásokkal,

és

mindenekelőtt

az

egészségügyi beruházások korlátozásával
kapcsolatban; megvitassa a 95/2016/EK
által

képviselt

szociális

visszalépés

lehetőségét vagy a szociális előrelépések
veszélyeztetését. A munka elvégzéséhez a
leíró és magyarázó vizsgálat módszerét
alkalmazták, kvalitatív megközelítéssel és
az eredmények elemzésével. A szakirodalmi
áttekintést

folyóiratokban,
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(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Scholar bázisok, a
"backward sealing principle social", "social setback", "right to health" és "protects
fundamental

rights"

leírók

használatával.

Az

alkotmányellenesség

közvetlen

fellépésének keresése - ADIn és a joggyakorlat a kutatás területén a Legfelsőbb
Szövetségi Bíróság (STF) honlapján és a vonatkozó jogszabályok felmérése a
Nemzeti Kongresszus és a Szövetségi Szenátus konkrét helyszínein történt.
KULCSSZÓSZÓK: A szociális elmaradottság tilalmának elve; szociális jogok;
egészséghez való jog.

1 | BEVEZETÉS
Az egészséghez való jogról a CRFB/88 196. cikke rendelkezik, és a CRFB/88 6.
cikkében szereplő szociális jogok listájának része. A CRFB/88 198. cikke kifejezetten
az egységes egészségügyi rendszerrel (SUS) foglalkozik. A 198. cikk (3) bekezdése
meghatározza az egészségügyi szolgáltatások állami finanszírozására vonatkozó
parancsot.
Az egészséghez való jog, amely szociális jogként szerepel, megköveteli, hogy
az

állam

tegyen

valamit.

Ez

egy

pozitív

jog,

rendelkezési

jellegű,

és

megvalósításához közpolitikák előmozdítására van szükség, mivel a szociális jogokat
garantáló

normák

korlátozott

hatékonysággal

és

közvetítő

vagy

halasztott

alkalmazhatósággal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy csak egy későbbi norma
kiadásával valósítható meg.
Ha egy alapjogot egyszer már garantáltak magában az alkotmányszövegben
vagy az alkotmányon kívüli törvényben, azt nem lehet eltörölni vagy csökkenteni egy
későbbi törvénnyel vagy magának az alkotmányszövegnek a megváltoztatásával,
például egy alkotmánymódosítással, mivel ez társadalmi visszafejlődést és
jogbizonytalanságot jelentene, ami azzal a ténnyel függ össze, hogy a szociális jogok
a szövetségi alkotmány 60. cikke 4. § IV. pontjának egyéni garanciái között
szerepelnek, ami egy valódi kőkorlátot jelent.
Az 55. számú alkotmánymódosítási javaslat (PEC-55), amelyet 2016. december
15-én 95/2016. számú alkotmánymódosításként (EK 95/2016) tettek közzé,
módosította az átmeneti alkotmányos rendelkezésekről szóló törvényt (ADCT), és új
költségvetési rendszert vezetett be, amely a következő húsz évre pénzügyi felső
határt állapított meg az állami kiadásokra vonatkozóan.
Ebben az értelemben az egészségügybe történő beruházások progresszív
jellegének figyelmen kívül hagyása, amelyet a fent említett 95/2016/EK rendelet
támogat, valódi társadalmi visszafejlődést jelent, ami viszont lehetetlenné teszi az
egészséghez való jog hatékonyságát és az ágazati közpolitikák megvalósítását.
A 95/2016. sz. EK a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (STF) előtt van
A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

1. fejezet

3

folyamatban, az 5658. sz. közvetlen alkotmányellenességi kereset (ADI 5658)
tárgyalása miatt, amelynek egyik indoka a tilalom elvének alkalmazása.
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a társadalmi visszafejlődés.
A munka célja, hogy elemezze a Brazíliában a közelmúltban bekövetkezett
változásokat a szociálpolitikákba és -programokba történő beruházásokat illetően, és
mindenekelőtt az egészségügyi beruházások korlátozását a társadalmi visszafejlődés
tilalmának elve fényében; megvitassa a társadalmi visszafejlődés lehetőségét vagy a
társadalmi előrelépések veszélyeztetését, amelyet az EC95/2016 jelent.
Ez a tanulmány a leíró és magyarázó vizsgálati módszert alkalmazta, kvalitatív
megközelítéssel és az eredmények elemzésével. A szakirodalmi áttekintést
folyóiratokban, szakdolgozatokban és disszertációkban, valamint a Latin-Amerikai és
Karibi Egészségügyi Tudományos Irodalmi Adatbázisban (LILACS), a Scientific
Electronic Library Online-ban (SciELO) és a Google Academic-ben végeztük, a
"társadalmi regresszió tilalmának elve", "társadalmi regresszió", "egészséghez való
jog" és "az alapvető jogok védelme" leírások használatával.
A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (STF) honlapján a keresőmezőben az
Alkotmányellenesség közvetlen fellépése - ADIn és joggyakorlat keresést végeztek, a
vonatkozó jogszabályok áttekintését pedig a Nemzeti Kongresszus és a Szövetségi
Szenátus konkrét weboldalain végezték el.

2 | SZOCIÁLIS JOGOK ÉS AZ EGÉSZSÉGHEZ VALÓ ALAPVETŐ SZOCIÁLIS JOG
A szociális jogok, mint második generációs vagy dimenziós jogok, a 20.
században a munkavállalók küzdelmei, tüntetései és követelései révén alakultak ki.
Ezeket először az 1917-es mexikói alkotmányban és az 1919-es német
alkotmányban erősítették meg.
Hazánkban az első alkotmány, amely a szociális jogokról rendelkezett, az 1934es alkotmány volt, amelyet a weimari német alkotmány ihletett. Ebben az értelemben,
ahogyan GROFF (2008, 112. o.) megállapítja:
1934. július 16-án az Alkotmányozó Kongresszus a német Weimari Alkotmány által
inspirált, erősen szociális vonatkozású alkotmányt hirdetett ki, amely a gazdasági
és társadalmi rendre, a családra, az oktatásra és a kultúrára vonatkozó kérdéseket,
valamint erős munkaügyi és társadalombiztosítási jogszabályokat vezetett be.
Ebben az időszakban számos jogszabály és kormányzati intézkedés született a
szociális területen. Már az ideiglenes kormány első hónapjában létrehoztak két
nagy minisztériumot: a Munkaügyi, Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot, valamint
az Oktatási és Közegészségügyi Minisztériumot, amelyekből számos nagy
jelentőségű és országos visszhangot kiváltó szerv és intézkedés jött létre.

Az 1988. évi szövetségi alkotmány 6. cikke felsorolja a szociális jogokat: Az
oktatás, az egészség, az élelmezés, a munka, a lakhatás, a közlekedés, a szabadidő,
a biztonság, a szociális biztonság, az anyaság és a gyermekkor védelme, valamint a
nincstelenek segítése szociális jogok, az alkotmány formájában.
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Ebben az értelemben LAFER (1988, 127-131. o.) rámutat, hogy
Éppen ezért a jóléti állam által biztosított úgynevezett második generációs jogok az
egyénnek a kollektivitással szembeni hiteljogai. Az ilyen jogok, mint a munkához,
az egészséghez, az oktatáshoz való jog, passzív alanyai az állam, mivel a
kormányzók és a kormányzottak közötti kölcsönhatásban a kollektivitás volt az,
amely vállalta a felelősséget, hogy gondoskodik róluk. E jog jogosultja azonban
továbbra is, mint az első generációs jogok esetében, az ember a maga
egyéniségében. Ezért az ex parte populi perspektívában az első és a második
generációs jogok egymást kiegészítik, mivel az utóbbiak célja, hogy biztosítsák az
előbbiek teljes körű gyakorlásának feltételeit, megszüntetve vagy enyhítve az
emberi képességek teljes körű kihasználásának akadályait. Ezért a gazdaságitársadalmi és kulturális jogoknak nevezett hiteljogok olyan jogoknak tekinthetők,
amelyek a formális jogokat valósággá teszik: arra törekedtek, hogy a megélhetési
és munkaeszközökhöz való hozzáférést tág értelemben mindenki számára
biztosítsák.

A szociális jogok, mint pozitív vagy biztosítási jogok, megkövetelik az államtól,
hogy olyan törvényeket alkosson, közpolitikákat fogadjon el és hajtson végre,
amelyek megvalósítják ezeket a jogokat, ami magában foglalja az alapvető
ágazatokba történő beruházások növelését, különösen az egészséghez és az
oktatáshoz való joggal kapcsolatosakét.
Az egészséghez való jog, mint alapvető társadalmi jog (a CRFB/88 6. cikke)
Brazília újrademokratizálásával és az 1988-as szövetségi alkotmány megjelenésével,
az

egységes

egészségügyi

rendszer

(SUS)

létrehozásával

került

be

jogrendszerünkbe. Az egészséghez való jogról a CRFB/88 196. cikke rendelkezik: Az
egészség mindenki joga és az állam kötelessége, amelyet a betegségek és egyéb
sérülések kockázatának csökkentését célzó szociális és gazdasági politikák, valamint
az egészség előmozdítását, védelmét és helyreállítását célzó intézkedésekhez és
szolgáltatásokhoz való egyetemes és egyenlő hozzáférés garantálnak.
A CRFB/88 198. cikkében létrehozták az egységes egészségügyi rendszert
(SUS), amikor megállapították, hogy az intézkedések és a közegészségügyi
szolgáltatások egy regionalizált és hierarchikus hálózatot integrálnak, és egyetlen
rendszert alkotnak, rámutatva e rendszer irányelveire, amelyek a következők: (i)
decentralizáció, egységes irányítással minden kormányzati szférában; (ii) átfogó
ellátás, a megelőző tevékenységek elsőbbségével, az ellátó szolgáltatások sérelme
nélkül; és (iii) közösségi részvétel.
1990-ben kihirdették a 8.080/90. számú törvényt, amely az egészség
előmozdításának,

védelmének

és

helyreállításának

feltételeiről,

a

megfelelő

szolgáltatások megszervezéséről és működtetéséről rendelkezik, az úgynevezett
Szerves Egészségügyi Törvényt, amely 2. cikkében meghatározza:
2. cikk Az egészség alapvető emberi jog, amelynek teljes körű gyakorlásához az
állam biztosítja a szükséges feltételeket.
1. § Az államnak az egészség garantálására vonatkozó kötelessége olyan
gazdasági és szociális politikák kialakításában és végrehajtásában áll, amelyek
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célja a betegségek és egyéb problémák kockázatának csökkentése, valamint olyan
feltételek megteremtése, amelyek biztosítják az egészség előmozdítását, védelmét
és védelmét szolgáló intézkedésekhez és szolgáltatásokhoz való egyetemes és
egyenlő hozzáférést.
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helyreállítás.
§ Az állam kötelessége nem zárja ki az egyének, családok, vállalatok és a
társadalom kötelességét.

Már a 3. cikkelyben megállapítást nyert, hogy az egészségi szintek kifejezik az
ország társadalmi és gazdasági szervezetét, és az egészséget meghatározó és
befolyásoló tényezőként többek között az élelem, a lakhatás, az alapvető higiéniai
feltételek, a környezet, a munka, a jövedelem, az oktatás, a fizikai aktivitás, a
közlekedés, a szabadidő, valamint az alapvető javakhoz és szolgáltatásokhoz való
hozzáférés; továbbá kimondja, hogy az emberek és a közösség fizikai, szellemi és
szociális jólétének feltételeit biztosító intézkedések (a 8.080/900. sz.

3 | A TÁRSADALMI VISSZAFEJLŐDÉS TILALMÁNAK ELVE
A társadalmi visszafejlődés tilalmának elve, amelyet az alapvető szociális jogok
visszafordíthatatlanságának elveként is ismerünk, a doktrinális vita és a bírósági
alkalmazás során Portugáliában és Németországban alakult ki.
Braz (2016, 80. o.) rámutat, hogy a portugál Alkotmánybíróság úttörő volt a fent
említett

elv

alkalmazásában

egy

olyan

törvény

alkotmányellenességének

megítélésében, amely a 18 és 25 év közötti fiataloktól megvonta a szociális
beilleszkedési jövedelemhez (RSI) való jogot, valamint egy olyan törvény
alkotmányellenességének

megítélése

esetében,

amely

a

portugál

nemzeti

egészségügyi szolgálat egy részét hatályon kívül helyezte volna. Ebben az
értelemben azt állítja, hogy:
A portugál alkotmánybíróság 39/84. sz. ítélete volt az egyik első olyan ítélet, amely
a társadalmi visszafejlődés tilalmát használta indoklásként. Ez a határozat
kimondta a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat egy részét visszavonó törvény
alkotmányellenességét, és előadója Vital Moreira miniszter volt. A témával
foglalkozó, széles körben idézett határozat az 509/02. számú határozat, amelyet az
előadó, Cons. Luís Nunes de Almeida hozott, és amely alkotmányellenesnek
nyilvánított egy olyan törvényt, amely a 18 és 25 év közötti fiataloktól meg akarta
vonni a szociális integrációs jövedelemhez (RSI) való jogot. Ebben az esetben a
bíróság úgy fogalmazott, hogy a visszaható hatály tilalmának elve csak korlátozott
esetekben lép életbe, és döntését az egzisztenciális minimum elvére alapozta.
Ezzel a joggyakorlattal az érvelés változása figyelhető meg, ahol az emberi
méltóság egyik következményén alapuló érvelés kap elsőbbséget.

A társadalmi visszafejlődés tilalmának elve, amely az alapvető jogokhoz (azok
fenntartásához) szorosan kapcsolódó elv, rögzíti, hogy a jogalkotónak mindig
progresszív jellegű, azaz a társadalmi fejlődést célzó törvényeket kell alkotnia, és
nem alkothat olyan törvényeket, amelyek visszavetik a már elért "alapvető
vívmányokat" (FILHO; ALVES, 2017), sőt a jogbiztonság elve miatt a már elért
szociális jogokat is csökkentik vagy megszüntetik (SARLET, 2009).
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Ugyanebben az értelemben támogatja CANOTILHO (2003, 474-475. o.). 474475. o.), hogy a szociális alapjogok az alkotmányon kívüli szinten történő
konkretizálásukat követően az egyes állami ellátásokhoz való alanyi jog és
intézményi garancia állapotát veszik fel, oly módon, hogy többé nem tartoznak a
jogalkotó rendelkezési körébe, azaz a szerzett jogok nem nyomhatók el vagy
csökkenthetők tovább, a bizalom elvének égbekiáltó megsértése mellett, ami minden
olyan intézkedés alkotmányellenességét jelenti, amely a már elért ellátások
színvonalát veszélyezteti vagy fenyegeti (CANOTILHO, 2003, 474-475. o.).

4 | A SZOCIÁLIS VISSZAFEJLŐDÉS TILALMÁNAK ELVE A NEMZETKÖZI
SZERZŐDÉSEKBEN ÉS EGYEZMÉNYEKBEN VALÓ RÖGZÍTÉSE A JOGOKRÓL
SZÓLÓ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKBEN ÉS EGYEZMÉNYEKBEN
A társadalmi visszafejlődés tilalmának elve, bár alkotmányunk szövegében
implicit módon szerepel, egy valódi alkotmányos tömb része, amelyről különböző
egyezmények és a jogrendszerünkbe beillesztett jogokról szóló jegyzőkönyvek
rendelkeznek.
Megjegyzendő, hogy a szociális visszafejlődés tilalmának elve kifejezetten jelen
van az 1969-es emberi jogokról szóló amerikai egyezményben, más néven a San
José da Costa Rica-i paktumban, amelyhez hazánk 1992-ben csatlakozott, és amely
26. és 29. cikkében rendelkezik a szociális jogok visszafordíthatatlanságának elvéről.
Az Egyezmény 26. cikke a gazdasági, szociális és kulturális jogok tárgyalásakor
az állam részéről a fokozatos fejlődés kötelezettségét írja elő, a következő
megfogalmazásban:
26. CIKKELY - Fokozatos fejlődés - A részes államok vállalják, hogy mind belsőleg,
mind nemzetközi együttműködés, különösen gazdasági és technikai együttműködés
révén intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források
erejéig, jogszabályokkal vagy más megfelelő eszközökkel fokozatosan
megvalósítsák az Amerikai Államok Szervezetének a Buenos Aires-i
jegyzőkönyvvel felülvizsgált Chartájában foglalt gazdasági, szociális, oktatási,
tudományos és kulturális normákból eredő jogok teljes körű megvalósítását.

Másrészt a 29. cikk, amely magát az egyezményt értelmezi,kimondja, hogy az
emberi jogokról szóló amerikai egyezményben elismert jogok, szabadságok és
garanciák gyakorlása nem korlátozható:
29. CIKK - Értelmezési szabályok - Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem
értelmezhető úgy, hogy: a) bármely részes állam, csoport vagy személy számára
lehetővé teszi az Egyezményben elismert jogok és szabadságok élvezetének vagy
gyakorlásának elfojtását, vagy azok élvezetének vagy gyakorlásának az
Egyezményben előírtnál nagyobb mértékű korlátozását; b) bármely olyan jog vagy
szabadság élvezetének vagy gyakorlásának korlátozását, amely
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a részes államok bármelyikének jogszabályai vagy egy másik olyan egyezmény
alapján, amelynek az említett részes államok egyike részes fele, elismerhető;
c) kizárják az emberrel együtt járó vagy a képviseleti demokratikus államformából
eredő egyéb jogokat és garanciákat; és d) kizárják vagy korlátozzák azEmberi Jogok
és Kötelességek Amerikai Nyilatkozatának és más hasonló jellegű nemzetközi jogi
aktusoknak a hatását.

Az 1988. november 17-én San Salvadorban (El Salvador) megkötött San
Salvadori Jegyzőkönyvben, amelyet Brazíliában az 1999. december 30-i 3321.
számú rendelettel hirdettek ki, és amely az emberi jogok gazdasági, szociális és
kulturális jogok területén az emberi jogokról szóló amerikai egyezmény kiegészítő
jegyzőkönyvét, a "San Salvadori Jegyzőkönyvet" alkotja, az 1. cikk megállapítja az
aláíró államok azon kötelezettségét, hogy az egyes országok belső jogszabályaival
összhangban fokozatos intézkedéseket fogadjanak el a jegyzőkönyvben elismert
jogok teljes hatékonyságának elérése érdekében.
1. cikk - Intézkedések elfogadására vonatkozó kötelezettség - Az emberi jogokról
szóló amerikai egyezményhez csatolt kiegészítő jegyzőkönyv részes államai
vállalják, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaik erejéig és fejlettségi szintjük
figyelembevételével elfogadják a szükséges intézkedéseket, mind belsőleg, mind
az államok közötti együttműködés révén, különösen gazdasági és technikai
jellegűeket, annak érdekében, hogy fokozatosan és a belső joggal összhangban
megvalósítsák az e jegyzőkönyvben elismert jogok teljes körű megvalósítását.

A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát,
amelyet az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének XXI. ülésszakán 1966. december 19én fogadtak el, az 1992. július 6-i 591. számú rendelettel kezdték el végrehajtani és
betartani hazánkban.
A gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmány
2. cikke a gazdasági, szociális és kulturális jogok kötelező progressziójáról
rendelkezik, és ezek visszafejlődése tilos, a következők szerint:
1. A jelen Egyezségokmányban részes minden egyes állam vállalja, hogy egyénileg
és nemzetközi segítség és együttműködés révén, különösen gazdasági és
technikai segítségnyújtás és együttműködés révén, a rendelkezésre álló erőforrásai
erejéig lépéseket tesz a jelen Egyezségokmányban elismert jogok fokozatos és
teljes megvalósítása érdekében, minden megfelelő eszközzel, beleértve különösen
a jogalkotási intézkedések elfogadását. A jelen Egyezségokmányban részes
államok vállalják, hogy garantálják, hogy a jelen Egyezségokmányban foglalt
jogokat faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy
társadalmi származás, gazdasági helyzet, születés vagy egyéb helyzet alapján
történő megkülönböztetés nélkül gyakorolják. (3) A fejlődő országok az emberi
jogok és nemzeti gazdasági helyzetük figyelembevételével meghatározhatják, hogy
milyen módon biztosítják a jelen Egyezségokmányban elismert gazdasági jogokat
azoknak, akik nem állampolgáraik.

Mint látható, bár az alkotmányszövegekben implicit elvnek tekinthető, mivel más
alkotmányos elvekkel való kapcsolódásból és együttes értelmezésből ered, mint
például a jogos bizalom elve, a jogbiztonság, az emberi személy méltósága, a
szerzett jogok, a tilalom elve, a
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A szociális visszalépésről kifejezetten rendelkezik a nemzetközi emberi jogi védelmi
rendszer, és annak megszüntetése, elnyomása vagy csökkentése tilos.
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A

TÁRSADALMI

VISSZAFEJLŐDÉS

TILALMÁNAK

ELVÉNEK

ELŐREJELZÉSE JOGRENDSZERÜNKBEN
Hazánkban a társadalmi visszafejlődés tilalmának doktrinális vitája és bírósági
alkalmazása viszonylag új keletűnek tekinthető (DERBLI, 2007, 186. o.), és csak
2000-ben került sor annak megvitatására a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (STF)
által egy közvetlen alkotmányellenességi kereset (ADIn) tárgyalásán.
A kérdést az STF először az ADIn 2.065-DF számú ítéletében, a jelentéstevő
Sepúlveda Pertence bíró (DERBLI, 2007, 186. o.) 2000. február 17-én hozott
különvéleményében mondta ki (DERBLI, 2007, 186. o.). Az ADIn 2.065-DF számú
dokumentumról szóló szavazásakor az előadó fenntartotta a következőket
Igaz, hogy amikor az Alkotmány már hatályban van, és a teljes hatályossághoz
szükséges integráló törvényt szerkesztették, a jogalkotó a későbbiekben - az
alkalmazkodási szabadsága keretei között - diktálhat egy másik, a programszerű
alkotmányos előírást ugyanúgy integráló vagy korlátozott hatályú jogágat; de nem
térhet vissza - az Alkotmány megsértése nélkül - az alkotmányos szabály hatékony
végrehajtásához szükséges rendes jogalkotói kiegészítés hiánya miatt a
hatályosság megbénításának korábbi pillanatához.

Egyes szerzők szerint a társadalmi visszafejlődés tilalmának elve a szövetségi
alkotmányban implicit módon jelen lévő elv lenne (BRAZ, 2016, p. 81), amely az
emberi személy méltóságának elvében szereplő érvekből ered; a demokratikus és
szociális jogállam elve, amely viszont a jogbiztonság minimumát írja elő a jogrend
folyamatossága és a visszaható hatályú intézkedésekkel szembeni biztonság
érdekében; az alapvető jogokat meghatározó normák maximális hatékonyságának
elve; a bizalomvédelem elve, amely a közhatalom számára az államba vetett bizalom
tiszteletben tartását írja elő a jogrend folyamatosságának biztosítása érdekében
(SILVA, 2002; SARLET, 2007; BARROSO, 2001; DERBLI, 2007).
Ebben az értelemben ő (BARROSO) rámutat arra, hogy a társadalmi
visszafejlődés

tilalmának

elve

implicit

módon

a

jogrendszeren

alapul

a

következőképpen:
i) a demokratikus és szociális jogállam elvéből; ii) az emberi személy
méltóságának elvéből; iii) a jogbiztonság posztulátumából (az állampolgárok
bizalmának védelme); iv) az alapvető jogokat és garanciákat meghatározó
szabályokat védő kőkemény klauzulából (CF/88. 60. cikk 4. § IV. pont, CF/88); v)
a szerzett jog intézményéből (CF/88. 5. cikk XXXVI. pont, CF/88).

Hasonlóképpen SARLET (2012, 25-26. o.) azt tanítja, hogy a tiltás elve
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A társadalmi visszafejlődés tilalma, amely a brazil alkotmányos rendszerben implicit
módon jelen van, magának az 1988-as szövetségi alkotmány által létrehozott
alkotmányos rendszernek a mátrixa, a következő értelemben:
a) A demokratikus és szociális jogállam elve, amely a jogbiztonság minimális
szintjét írja elő, ami szükségszerűen magában foglalja a bizalom védelmét és a
visszaható hatályú intézkedésekkel és - legalábbis bizonyos mértékig - általában a
visszaható hatályú aktusokkal szembeni minimális biztonság fenntartását; b) Az
emberi személy méltóságának elve, amely - a pozitív rendelkezések (és így a
szociális alapjogok) révén - mindenki számára a méltóságteljes lét kielégítését
követeli meg, és negatív perspektívában az e szintet el nem érő intézkedések
megvalósíthatatlanságát vonja maga után; c) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglalt,
az alapvető jogokat meghatározó normák maximális hatékonyságának és
eredményességének elve, amely az alapvető jogok védelmének maximalizálását is
magában foglalja. d) Az Alkotmányban a visszaható hatályú intézkedésekkel
szembeni védelem tekintetében kifejezetten előírt konkrét megnyilvánulások
(amelyek között a szerzett jogok védelme, a jogerő és a jogilag érintetlen jogi aktus
is szerepel) nem fedik le a jogbiztonság tágabb fogalmát alkotó helyzetek
összességét, amely egyébként közvetlenül az Alaptörvényünk 5. cikkének caputján, valamint a szociális és demokratikus jogállamiság elvén alapul.

BRAZ (2016, 81. o.) szerint csak MIOZZO (2010) támogatja az elv kifejezett
bemutatását az Alkotmány 3. cikk II. bekezdésében, amely a Brazil Szövetségi
Köztársaság alapvető céljaként határozza meg többek között a nemzeti fejlődés
garantálását.
Az elv célját a Legfelsőbb Bíróság (STF) 2011-ben vitatta meg és fogalmazta
meg nagyon világosan, Celso de Mello miniszterrel mint előadóval, amely szerint:
A visszalépés tilalmának elve megakadályozza, hogy a szociális jellegű alapvető
jogokkal kapcsolatban a polgár vagy az a társadalmi formáció, amelyben él, már
elért vívmányokat visszavegyék. - Az a záradék, amely megtiltja a visszalépést az
államtól származó pozitív juttatásokhoz való jogokat illetően (mint pl.
p é l d á u l az oktatáshoz való jog, az egészséghez való jog vagy a
közbiztonsághoz való jog) eme alapvető egyéni vagy kollektív jogok érvényesítése
során akadállyá válik, így az ilyen előjogok érvényesítésének egyszer már elért
szintjét az állam tovább csökkentheti vagy elnyomhatja. Tanítás. Ebből az elvből
következően az állam, miután elismerte a jogteljesítési jogokat, nem csak azt a
kötelezettséget vállalja, hogy azokat érvényre juttatja, hanem azt a kötelezettséget
is, hogy - az alkotmányszöveg megsértésének szankciója mellett - megőrzi azokat,
tartózkodva attól, hogy - teljes vagy részleges elfojtással - meghiúsítsa a már
megvalósult szociális jogokat. (ARE 639337 AgR, Reporter: Min. CELSO DE
MELLO, második testület, ítélete: 2011.08.23., DJe-177 DIVULG 2011.09.14.,
KÖZLEMÉNY 2011.09.15., EMENT VOL-02587-01 PP-00125).

Megfigyelhető, hogy a szociális visszalépés tilalmának elve a doktrínában, a
joggyakorlatban, az emberi, gazdasági és szociális jogokról szóló, Brazíliában
ratifikált és kihirdetett egyezményekben és jegyzőkönyvekben szilárdul meg, bár
alkotmányunk szövege implicit módon rendelkezik róla, amint azt már kiemeltük.
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Fontos azonban megjegyezni SARLET (2008, 15. o.) megállapítását, miszerint
a doktrínában, a hazai és a külföldi joggyakorlatban általában barátságosan
viszonyulnak a társadalmi visszalépés tilalmának elvéhez, bár nem mondható, hogy
ebben a kérdésben konszenzus van.
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A

95/2016.

SZÁMÚ

ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS

ÉGBEKIÁLTÓ

ALKOTMÁNYELLENESSÉGE
Az egészségügyi és oktatási minimumkiadások kiszámításának új módszertana,
amelyet a 2016. december 15-én közzétett PEC-55, jelenleg 95/2016-os számú EK
rendelet ír elő, amely 20 évre befagyasztotta a szövetségi szövetségi közvetlen
egészségügyi politikába történő közvetlen uniós befektetéseket, durván sérti a
szociális regresszió tilalmának elvét.
A 95/2016. sz. EK (PEC 55) a PIRES (2016, 3. o.) szerint az elsődleges
kiadások növekedését az előző évi infláció mértékére korlátozta, és az említett korlát
20 évig érvényes, a tizedik évtől pedig a végrehajtó hatalom kezdeményezésére a
szabály törvényben felülvizsgálható.
A nemzetközi forgatókönyvet elemezve PIRES (2016, 11. o.) rámutat, hogy az
általa tanulmányában elemzett országok közül csak Japán fogadott el a PEC 55-höz
hasonló szabályt, amelyben a nominális kiadások nem haladnák meg az előző évi
szintet. A PIRES (2016, 11. o.) azonban rámutat arra, hogy Japánban nincs
népességnövekedés, és deflációs időszakon megy keresztül, így az egy főre jutó
kiadásoknak állandónak kell maradniuk, sőt emelkedniük, rámutatva arra is, hogy a
Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslései szerint 2008 és 2016 között a kumulatív
infláció Japánban mindössze 1,3% volt, a népesség pedig egy
enyhe csökkenés (PIRES, 2016, 11. o.).
Hazánkban viszont a várható élettartam növekedésével és a népesség
elöregedésével a tendencia az egészségügyre fordított nagyobb kiadások, azaz a
nagyobb beruházások szükségessége, ami ellentétes a kiadások és a beruházások
befagyasztásával.
Az Alkalmazott Közgazdasági Kutatóintézet (IPEA) által bemutatott 28. számú
technikai jegyzetben megfelelően kifejtették, hogy mit volt fontos tudni a brazil
egészségügy közfinanszírozásával kapcsolatban, és mit hagyott figyelmen kívül az
akkori PEC 241 vagy PEC/55, amelyet a Nemzeti Kongresszus jóváhagyott, és
amelyből a 95/2016-os EK lett.
Az IPEA 28. sz. technikai jegyzete szerint1 az IPEA előtt.
1. A téma mélyebb megértéséhez javasoljuk, hogy olvassa el az IPEA 28. technikai megjegyzésének teljes szövegét.
amelynek célja az egységes egészségügyi rendszer (SUS) finanszírozásának néhány következményének elemzése
volt.
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a PEC 241 vagy PEC/55 jóváhagyása a Nemzeti Kongresszus által számos
szempontot kell figyelembe venni, mint például:
(a) A közegészségügyi intézkedésekre és szolgáltatásokra (ASPS) fordított
szövetségi kiadások a GDP-hez viszonyítva stabilak: a technikai jegyzet szerint a
szövetségi kormányzat ASPS-re fordított kiadásai a GDP arányában a 29-es EK
kezdete, azaz 2000 óta stabilak voltak, a 2002-es 1,66% és a 2015-ös 1,69% közötti
ingadozással, az Egészségügyi Minisztérium 2016-os adatai szerint. A technikai
jegyzet rámutat arra, hogy ez a stabilitás az EK 29. cikkének az egészségügyre szánt
kötelező forrásokra vonatkozó szabályának, valamint az Unió által a kötelező
minimumon túlmenően nem alkalmazott forrásoknak a következménye volt, és hogy
ebben az értelemben a szövetségi közkiadások egészségügyre fordított összege nem
bővítette a GDP-ben való részvételét (VIEIRA; BENEVIDES, 2016, 16-25. o.).
(b) hogy az ASPS-kiadások aránya az elsődleges kiadásokon belül 2002 és
2015 között csökkent: Rámutat arra, hogy 2002 óta nem nőtt az ASPS-sel
kapcsolatos kiadások aránya az Unió elsődleges kiadásain belül, sőt, csökkenés volt
megfigyelhető. A technikai jegyzet szerint a 83/2016. sz. indokolás a PEC 241-re
hivatkozva rámutatott (4. bekezdés), hogy "a szövetségi kormány költségvetési
problémájának gyökere az elsődleges közkiadások felgyorsult növekedésében rejlik".
Az ASPS-sel kapcsolatos kiadások azonban az elemzett időszakban jelentősen
csökkentették a szövetségi kormány elsődleges kiadásaiban való részesedését a
2013-as évtől (VIEIRA; BENEVIDES, 2016, 16-25. o.).
(c) hogy Brazíliában az egészségügyi közkiadások nagyon alacsonyak: A
technikai jegyzet szerint Brazília egy főre jutó egészségügyi közkiadásai az egyik
legalacsonyabbak az egyetemes egészségügyi rendszerrel rendelkező országok
között, még a szomszédos országokkal összehasonlítva is, ahol az egészséghez való
jog nem tartozik az állam kötelezettségei közé. Brazília egy főre jutó közkiadásai 4-7szer alacsonyabbak, mint az egyetemes egészségügyi rendszerrel rendelkező
országoké,

például

az

Egyesült

Királyságé

és

Franciaországé,

és

még

alacsonyabbak, mint az egészséghez való joggal nem rendelkező dél-amerikai
országoké (Argentína és Chile) (VIEIRA; BENEVIDES, 2016, 16-25. o.).
(d) hogy a befagyasztás alacsony bázisról indul, mivel a
és az egészséghez való jog garantálására abban az esetben, ha a 241/2016. sz. alkotmánymódosítási javaslaton
(241. sz. alkotmánymódosítási javaslat) keresztül előterjesztett új adóügyi rendszert a Nemzeti Kongresszus
jóváhagyja (amelyet ténylegesen jóváhagytak, és amely jelenleg a 2016. december 15-én közzétett 95/2016. sz.
EK). A TECHNIKAI MEGJEGYZÉSBEN kifejtésre kerül, hogy a javaslat hogyan született, és a szövetségi
egészségügyi kiadások alsó határának befagyasztása milyen hatással van a rendszer finanszírozására, amelyek
a következők: a) a közegészségügyi intézkedésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások (ASPS)
leválasztása a nettó folyó bevételről; b) a 29. és 86. számú alkotmánymódosítások kötelező erejű szabályaihoz
kapcsolódó forrásveszteség; c) az egy főre jutó egészségügyi közkiadások csökkenése; d) a kormányok
kötelezettsége, hogy a gazdasági növekedéssel összefüggésben több forrást fordítsanak az egészségügyre; e) az
egészségügyi javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeinek valószínűsíthető növekedése;
és f) az egészséghez való jog megvalósításának nehézségei Brazíliában. Végezetül felsoroljuk a közegészségügy
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finanszírozásának azon sajátosságait, amelyeket az alkotmánymódosítási javaslat nem vett figyelembe, azzal a
céllal, hogy hozzájáruljunk a vitához. VIEIRA, Fabiola Sulino; BENEVIDES, Rodrigo Pucci de Sá e. Technikai
jegyzet - 2016 - szeptember - 28. szám - Disoc - Az új adórendszer hatásai az egységes egészségügyi
rendszer finanszírozására és az egészséghez való jog megvalósítására Brazíliában. Elérhető a következő
címen: http://www.ipea.gov.br/portal/ images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf, elérhető: 2020.
jan. 20.
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86. EK-szabályváltozás: Az egészségügyi közkiadások befagyasztása a 2016. évi
alsó határnak megfelelő értékben nagyon alacsony szintről indul.

Az Unió által a

források alkalmazására vonatkozó szabály 2015. évi 29 EK-ról 2016-ban 86 EK-ra
történő megváltoztatásával és a bevételek csökkenésével az előrejelzések szerint a
források jelentős csökkenése várható (VIEIRA; BENEVIDES, 2016, 16-25. o.).
(e)

hogy az államok és az önkormányzatok nem lesznek képesek felszívni a

szövetségi

finanszírozás

csökkenését:

A

szövetségi egészségügyi kiadások

befagyasztása nagy nehézségeket fog okozni a SUS finanszírozásában, mivel az
államok és az önkormányzatok nem lesznek képesek felszívni a forráskiesés hatását
(VIEIRA; BENEVIDES, 2016, 16-25. o.).
(f) hogy Brazíliában az idősek száma húsz éven belül megduplázódik, és a
finanszírozási szolgáltatások iránti igény növekedni fog: Brazília demográfiai
szerkezetében gyors változás zajlik a várható élettartam növekedése és a születési
ráta csökkenése következtében. Az IBGE korszerkezeti előrejelzései szerint a 60
éves vagy annál idősebb brazil népesség, amely ma a teljes népesség 12,1%-át teszi
ki, 2036-ban 21,5%-ot fog kitenni. Abszolút értékben 2036-ban a 60 éves vagy annál
idősebb népesség a jelenlegi közel kétszeresét fogja képviselni (+96%), 24,9 millióról
48,9 millióra emelkedve, a 80 éves vagy annál idősebb népesség pedig több mint
150%-kal, 3,5 millióról 8,8 millióra fog nőni, ami nyomást gyakorol majd az
egészségügyi közkiadásokra (VIEIRA; BENEVIDES, 2016, 16-25. o.).
(g) az egészségügyi kiadásoknak multiplikátor hatása van a GDP-re: az
egészségügyi ágazat gazdasági komplexuma az innováció és a tőkefelhalmozás
fontos terepe, emellett jövedelmet és munkahelyeket teremt, ami a gazdasági
fejlődés fontos tényezője. Brazíliában az egészségügyi tevékenységek bruttó
hozzáadott értéke 2013-ban a GDP 6,5%-át tette ki. Ugyanebben az évben a
közegészségügyi tevékenységek a GDP 2,3%-át tették ki (Brazília, 2015b). Ebben az
összefüggésben az egészségügyre fordított közkiadások a gazdasági növekedés
fontos hajtóerejét jelentik (VIEIRA; BENEVIDES, 2016, 16-25. o.).
(h) hogy az egy főre jutó egészségügyi kiadások csökkenése gazdasági
recesszió idején nagyon negatív hatással lehet a lakosság egészségére és a
gazdaságra: a tudományos szakirodalomból származó bizonyítékok azt mutatják,
hogy a gazdasági válságok súlyosbíthatják a társadalmi problémákat és növelhetik az
egyenlőtlenségeket, ami potenciálisan ronthatja a lakosság egészségügyi helyzetét.
Ezenkívül a szociális védelmi programokra fordított kiadások csökkentését előíró
költségvetési megszorító intézkedések súlyosbítják a válság hatásait különösen az
egészségügyi helyzetre és általában a szociális körülményekre, és a szociális
védelmi programok fenntartása fontos intézkedés a lakosság egészségének védelme
és a gazdasági növekedés rövid távú újraindítása szempontjából.
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(VIEIRA; BENEVIDES, 2016, 16-25. o.).

7 | KÖZVETLEN ALKOTMÁNYELLENESSÉGI KERESET BENYÚJTÁSA NEM.
5658 A 95/2016. SZ. ÖK. SZ. HATÁROZAT ÁLLÍTÓLAGOS
ALKOTMÁNYELLENESSÉGÉRŐL
Tekintettel a 95/2016. sz. EK kirívó alkotmányellenességére, amely súlyos
társadalmi

visszalépést

jelent,

a

Demokratikus

Munkáspárt

-

PDT

az

alkotmányellenesség közvetlen keresete sz. 5658 (ADI 5658) számú, a Legfelsőbb
Bíróság

(STF)

előtt

2017.02.15-én

benyújtott,

folyamatban

lévő,

jogerős

ítélethozatalra irányuló, 2017.10.27-i végzéssel (DJE nº 250, közzétéve 2017.10.30án), amelyben amicus curiae-ként engedélyezték a perben való részvételét, (i) az
Önkormányzati Közoktatási Szakemberek Szövetsége (45101/2017. sz. petíció) és
(ii) São Paulo Állam Regionális Orvosi Tanácsa (61399/2017. sz. petíció), valamint az
ADI érdemi jogerős ítélete alkalmával információk, emlékeztetők és szóbeli érvek
előterjesztése.
Ily

módon

a

kontextuális

változások

szükségessé

tehetik

a

jogok

garantálásának módosítását, de nem jelenthetnek társadalmi visszafejlődést. A már
megállapított szociális jogok elnyomásának vagy csökkentésének lehetőségéről szóló
vitát a társadalmi visszafejlődés tilalmának elve fényében kell elemezni.

8 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
A szociális visszafejlődés tilalmának elve az alapvető jogok garantálásának és
megőrzésének szükségességéből fakadt, és az Alkotmányban és az alkotmányon
kívüli jogszabályokban már garantált szociális jogok csökkentésének, elfojtásának
vagy korlátozásának tilalmát állapította meg.
Ez implicit módon az 1988-as szövetségi alkotmányban, az alkotmányos
rendszerünket alkotó iránymutatásokban, mint például a bizalom, a jogbiztonság, a
szerzett jogok tiszteletben tartásának, az alapvető jogok maximális hatékonyságának
és az emberi méltóságnak az elveiben, többek között az alkotmányon kívüli
jogszabályokban, az emberi, gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló, ratifikált
és jogrendszerünkbe beépített egyezményekben és jegyzőkönyvekben, valamint a
doktrínában és a joggyakorlatban van rögzítve.
Látható, hogy az egészségügyi és oktatási minimumkiadások kiszámításának új
módszertana, amelyet a PEC-55 - most már EC95/2016 - által előírtak,
megakadályozza, hogy a minimum alkalmazása ezeken a területeken arányosan és
progresszív módon történjen, a bevételi szintek és a gazdaság helyreállításának
figyelembevételével, ami
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társadalmi visszafejlődést jelent.
A közkiadások pénzügyi felső határának korlátozása a következő húsz évre,
lényeges és igazoló kritériumok nélkül, sérti a társadalmi visszafejlődés tilalmának
elvét, és veszélyezteti az alapvető közpolitikákat az egészségügy területén, és a
Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (STF) feladata, hogy az 5658. számú ADI érdemi
elbírálása során megállapítsa a 95/2016. számú EK rendelet alkotmányellenességét,
a társadalmi visszafejlődés tilalmának elvét vezérelvként alkalmazva.
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2. FEJEZET
A NEMI IDENTITÁS MEGSZENTELÉSE A
A JOGRENDSZER MINT AKTUÁLIS DILEMMA
ALAPVETŐ JOGOK

Az elfogadás időpontja:

jogainak a jogrendszerben történő szentesítését a

23/03/2020 A benyújtás

joggyakorlaton keresztül.

időpontja: 02/01/2020

Kulcsszavak: Nemi identitás.

Milena Thaís Kerkhoff Utzig
Nyugat-Paranai Állami Egyetem, Marechal
Cândido Rondon - Paraná. Lattes Curriculum:
http://lattes.cnpq.br/8293231041915501.

ABSZTRAKT: Az alapvető jogokat az 1988-as
szövetségi alkotmány II. címének I. fejezete
rögzíti. Nem elég azonban, ha az alapvető
jogok szerepelnek az alkotmány szövegében,
hanem feltétlenül szükséges, hogy a brazil
jogrendszerben hatékonyan garantálják őket.
Ebben

az

összefüggésben

a

transzszexuálisok, akiknek nemi identitása
nem

egyezik

biológiai

nemükkel,

olyan

személyiséggel kapcsolatos alapvető jogokkal
rendelkeznek, amelyek nem állnak megfelelő
védelem

alatt.

A

deduktív

módszer

alkalmazása a monográfiai, jogalkotási és
doktrinális elemzésen keresztül lehetővé teszi
számunkra,

hogy

arra

a

következtetésre

jussunk, hogy a bírói hatalom a jogalkotó
hatalom szerepét betöltve, amely ebben a
kérdésben tétlen marad, lehetővé teszi a nemi
identitás

és

a

transzszexuálisok
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Transzszexuális.

Alapvető

jogok.

Igazságügyi hatalom.

A NEMI IDENTITÁS
JOGRENDBEN VALÓ
MEGSZILÁRDÍTÁSA AZ
ALAPVETŐ JOGOK AKTUÁLIS
DILEMMÁJAKÉNT
ABSZTRAKT: Az alapvető jogokat az 1988.
évi szövetségi alkotmány a II. cím I. fejezete
tartalmazza. Nem elég azonban, ha az
alapvető

jogok

csak

az

alkotmány

szövegében szerepelnek, hanem feltétlenül
szükséges, hogy azokat a brazil jogrendben
hatékonyan biztosítsák. Ilyen körülmények
között a transzszexuálisok, akiknek nemi
identitása nem követi a biológiai nemet,
olyan

alapvető

személyiségi

jogokkal

rendelkeznek, amelyek nem megfelelően
biztosítottak. Az életrajzok, a törvények és a
doktrína elemzésével, a deduktív módszer
alkalmazásával arra lehet következtetni,
hogy az igazságszolgáltatási ág, amikor
átveszi a jogalkotó ág szerepét, amely
ebben a kérdésben tétlen marad, lehetővé
teszi

a

nemi

transzszexuális

identitás

jogok

és

jogrendben

más
való

megszilárdítását a joggyakorlaton keresztül.
Kulcsszavak: Nemi identitás. Transzszexuális.
Alapvető jogok. Igazságszolgáltatási ág.
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1 | BEVEZETÉS
A demokratikus jogállam megszilárdításának egyik fő eszköze az 1988-as
szövetségi alkotmány, amely védi az állampolgárok alapvető jogait és garanciáit.
Az alkotmányban az alapvető jogok puszta megnevezésével azonban még nem
elégséges ahhoz, hogy e jogok megfelelő társadalmi elismerése megtörténjen. Ez a
transzszexuálisok nagyon személyes jogainak esete, amelyek a biológiai nemüktől
eltérő nemi identitásukból fakadnak.
Ebben az értelemben a vizsgált téma pontosan megmutatkozik, mivel a
szövetségi jogszabályokban mindössze két olyan passzus van, amely a nemi
identitással foglalkozik, a Maria da Penha-törvényt és az ifjúsági statútumot figyelték
meg. Látható tehát, hogy a társadalom egésze nincs felkészülve arra, hogy a nemi
identitást

személyiségi

jognak

tekintse,

még

kevésbé,

ha

a

jogalkotás

tehetetlenségével állunk szemben.
E célból azt próbáljuk megfigyelni, hogy a jogtudományi hozzájárulás milyen
mértékben

lényeges

az

Alkotmány

értelmezése

és

következésképpen

a

transzszexuálisok nagyon is személyes jogainak alkalmazása során.

2 | A NEM ÉS A NEMI IDENTITÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGTÉTEL
Az olyan kifejezések használata, mint a nem, a szexuális irányultság és a nemi
identitás, általános kontextusban, sajnos még napjainkban is borzongást okoz, és sok
brazil tudatlanságának célpontja.
Nem hiába hivatkozik Leandro Reinaldo da Cunha (2015, 21. o.) arra, hogy
manapság a szex szó különböző felfogásokat mutat be, amelyek magától a szexuális
aktustól kezdve az egyén anatómiai konfigurációján keresztül az egyén anatómiai
konfigurációjáig terjednek, és végül a nemek gondolatát érinti, amikor a személyt a
férfiak vagy nők csoportjának tagjaként különbözteti meg, mivel ténylegesen a férfi
vagy női nemhez tartozna.
Ebből arra lehet következtetni, hogy a szex szó a brazil mindennapi életben
nagyon átfogóvá vált, mivel a nem szinonimájaként használják a nemek
szinonimájaként a személyazonosító dokumentumokban, valamint a rutinszerűen
kitöltött űrlapokon, kérvényekben, nyilvántartásokban és egyéb dokumentumokban is,
ahogyan arra Cunha (2015, 21. o.) emlékeztetett.
Ebben az értelemben, a szex szó téves használatának elkerülése érdekében
fontos, hogy keressük annak meghatározását, ami viszont nem tévesztendő össze a
szexualitással. Adriana Caldas do Rego Freitas Debus Maluf (2015, 313. o.)
szavaival élve a következőket állapítja meg
A nemnek megfelelnek az anatómiai, fiziológiai vagy genetikai konnotációk.
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különbözik a férfitól és a nőtől, a szexualitáson pedig a nemi ösztönöknek a
lényben rejlő megnyilvánulásait értjük, amelyeket társadalmi, jogi vagy vallási
jellegű normák illesztenek be, sőt szabályoznak.

Az Adriana Caldas do Rego F. D. Maluf által hozott meghatározás szerint a nem
szó helyes használata az anatómia, a fiziológia vagy a genetikai specifikáció
összefüggésében történik, amelyek a férfiak és a nők esetében eltérőek. Ebben a
logikában a nemes doktriner rámutat az egyének nemének azonosításának
különböző módjaira is, nevezetesen
A morfológiai nem, a nemi szervek és a gonádok vizsgálatával (nőknél a
petefészkek, férfiaknál a herék jelenlétét jelzi); a kromoszómális vagy genetikai
nem, a kromoszómák elemzésével (nőknél XX, férfiaknál XY konformáció); a
nukleáris nem, amelyet a nemi kromatin vizsgálatával állapítanak meg (a kromatin
neme rámutat a feminizáló, a férfi kromoszómáknál hiányzó jellegzetességekre, a
Baar-testre); a pszichológiai vagy társadalmi nem, amelyet a viselkedés határoz
meg; a jogi nem, amelyet a jogi életben vállalt kapcsolatok alapján állapítanak meg;
a hormonális nem, amelyet a nemi mirigyekből származó, keringő hormonok
alapján mutatnak ki, amelyek viszont a férfi és a nő összes morfológiai jellemzőjét
jelzik. A szakirodalom a hormonális nemet tekinti a valódi nemnek, mivel a nemi
hormonok kondicionálják a szomatikus, funkcionális vagy pszichés nemi karakterek
[sic] fejlődését (MALUF, 2015, 311. o.).

Bár számos módja van az egyén nemének ellenőrzésére, Aracy Klabin azt
állítja, hogy a nem meghatározásának bármelyik kritériuma, ha önmagában
használják, pontatlan lesz, mivel
E kritériumok bármelyikét önmagában alkalmazva nem lehet meghatározni az
egyén nemét, rámutatva arra, hogy a kromoszómateszt hibás, ha a Kleinefelterszindróma hordozóira alkalmazzák; a gonádok mintázata hibás az interszexuálisok
esetében; a hormonális mutató bizonyos gyógyszerek beadása vagy kasztráció
miatt változhat; a genitális nemet a nemi szervek rendellenességei
veszélyeztethetik; a neveltetés neme fontos az ál-hermafroditák esetében, de a
transzszexuálisok esetében nem. Így arra a következtetésre jut, hogy a
pszichológiai nemnek releváns jelentőséggel kell bírnia az egyén nemének
meghatározásában (KLABIN, 1977 apud MALUF, 2015, 312. o.).

Ki kell emelni, hogy az egyén pszichológiai nemének figyelembevétele minden
eddiginél fontosabb, amikor a nemi identitás és a szexuális irányultság (többek
között) mint személyiségi jogok (újra)megismerése által a társadalmi szembesülés
valóságával szembesülünk.
Ebben az összefüggésben, visszatérve az egyének férfiak és nők közötti
elkülönítésére, ami nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, figyelembe kell
vennünk a nemet, amely Adriana Maluf felfogásában egy szubjektív fogalom, amely
inkább az egyén által betöltött társadalmi szerephez kapcsolódik, mint biológiai
jellemzőihez, ami által a nemi identitás az egyén társadalmi tapasztalatát jelenti
(2015, 301. o.).
Adriana Maluf látásmódját kiegészítve, João Batista Pedrosa terapeuta
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a

nemi

identitást

úgy

kontextualizálja,

mint

az

egyén

azon

bensőséges

meggyőződését, hogy a férfi vagy a női nemhez tartozik (PEDROSA, 2009 apud
VIEIRA, 2014, 541. o.).
Ebben a tekintetben kivétel nélkül minden embernek van nemi identitása.
Előfordul, hogy Tereza Rodrigues Vieira (2017, 393. o.) gondolatmenetét követve
azokat, akiknek a biológiai nemükkel összeegyeztethető a nemi identitása,
cisgendereknek nevezzük, ellenkező esetben az illető transznemű lesz, mert a
biológiai neme ellentétes lesz azzal a nemmel, amellyel azonosul.
A témában laikusok számára pedig a nemi identitás nem tévesztendő össze a
szexuális irányultsággal, hiszen a szexuális irányultság a fentiekben kifejtettektől
eltérően az egyén szexuális életmódjának felel meg, és lehet: heteroszexuális,
homoszexuális, biszexuális vagy aszexuális (MALUF, 2015, 301. o.).
Az itt hozott fogalmakon túllépve, a jog szereplői számára érvényes
hangsúlyozni, hogy a jogi nem - Leandro Reinaldo da Cunha (2015, 25. o.)
érvelésével egyetértve - azt a tendenciát követi, hogy az anatómiai nemnek feleljen
meg, mivel ez a legelsődlegesebb mérési módozat, amely létezik, és amelyet az
egyén születése óta érzékel, kivéve az interszexualitás eseteit.
Ennek ellenére nyilvánvaló az a növekvő igazságügyi igény, hogy a jogi nemnek
meg kell egyeznie az egyén pszichológiai nemével, nevezetesen a nemi identitásából
eredő nemmel.

3 | A TRANSZGENERIZMUSRÓL ÉS A TRANSZSZEXUALIZMUSRÓL ALKOTOTT
ELKÉPZELÉSEK
Három olyan embercsoport van, akik számára a nemi identitásuk elismerése és
tiszteletben

tartása

mindennapos

küzdelmet

jelent.

Transzvesztitákról,

transzneműekről és transzszexuálisokról beszélünk.
Úgy vélik, könnyű felismerni egy transzvesztitát az utcán, és feljegyzéseket
tenni neki. Ez azonban sokkal összetettebb kérdés, mint ahogyan azt látszólag
megfigyelik.
A legtöbb ember néha azt gondolja, hogy csak a nőknek öltözködő férfiak
transzvesztiták. A transzvesztita azonban lehet férfi és nő is, aki nem azonosul
biológiai nemével (AH..., 2017, online). A pszichológusok azt is felfedik, hogy a
transzvesztita nem érzi magát teljesen egyik nemhez sem tartozónak, legyen az férfi
vagy nő,
és emiatt harmadik neműnek vallják magukat (AH..., 2017, online).
A gyakorlatban azonban egyszerűbb megérteni, hogyan viselkednek a
transzvesztiták a társadalomban, és lényeges tisztázni, hogy a transznemű emberek
mennyiben különböznek a transzszexuálisoktól.
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A nemi identitás, ahogyan azt már az előző fejezetben kifejtettük, az a feltétel, hogy
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az egyén férfi vagy női nemhez való tartozása, függetlenül biológiai nemétől. Ez a
feltétel mind a transznemű, mind a transzszexuális emberekre érvényes.
Ezen a ponton felmerülhet a következő kérdés: miben különbözik a transznemű
és a transzszexuális?
E két embercsoport esetében alapvető különbség van, ami a transzgenitális
műtét elvégzésére irányuló akaratban rejlik.
Kamila Moura így magyarázza, hogy a transzneműek "azt szeretnék, ha
képesek lennének kifejezni magukat az ellenkező neműként (például ruhát viselni),
de nincs szükségük arra, hogy anatómiájukat megváltoztassák". Míg - még mindig a
pszichológus szavaival élve - a transzszexuális "úgy érzi, hogy anatómiája nem felel
meg identitásának, és erős vágyat érez arra, hogy hormonterápia és szexuális
átváltoztató műtét révén módosítsa testét" (MOURA, 2017, online).
Ugyanebben az értelemben az emberi szexualitás kiváló szakértője, Tereza
Rodrigues Vieira azt állítja, hogy "a transzszexualitást a test és a nemi identitás
közötti erős konfliktus jellemzi, és magában foglalja a test hormonális és/vagy
sebészeti úton történő, a kívánt nemhez való igazításának mélyen gyökerező vágyát"
(2014, 541. o.).
Abból kiindulva, hogy a nemi identitás konfliktusa a transzszexuálisoknál sokkal
intenzívebb, mint a transzneműeknél, éppen azért, mert az előbbiek szükségét érzik
a transzgenitalizációs műtétnek, megpróbáljuk megérteni a transzszexualizmus okait.
Maria Helena Diniz (2017, 390. o.) a kérdéssel könnyedén foglalkozva
hangsúlyozza, hogy "a transzszexuális olyan rendellenességet mutat, amely a
központi idegrendszer fejlődésében keletkezett embrionális állapotában, ami azonban
nem változtatja meg szellemi tevékenységét [...]".
A transzszexualizmus Maria Helena de Diniz magyarázata ellenére a
betegségek nemzetközi osztályozása (ICD-10) szerint eddig nemzetközileg mentális
betegségnek minősült.
Az

Egészségügyi

Világszervezet

által

kiadott

Betegségek

Nemzetközi

Osztályozása (ICD-10) az F64 kód alá sorolja a szexuális identitászavarokat, az
F64.0 kód alá pedig a transzszexualizmust.
Ezt az irányelvet követve a Szövetségi Orvosi Tanács a CFM állásfoglalásában
n. Az országban jelenleg hatályos 1.955/2010. számú rendelet szerint "a
transzszexuális beteg a szexuális identitás tartós pszichológiai eltérésében szenved,
a fenotípus elutasításával és az öncsonkításra és/vagy önmegsemmisítésre való
hajlammal".
Franciaország azonban annak ellenére, hogy a transzszexualitást fémzavarnak
minősítették, törölte a mentális betegségek listájáról (VIEIRA, 2017, 396-397. o.).
Hogy ez mentális zavarnak minősül-e vagy sem, nem tartozik ide, hogy
belemerüljünk az ilyesmibe.
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kérdés. Az ICD-10-et figyelembe véve Kamila Moura azt állítja, hogy ahhoz, hogy az
illető transzszexuálisnak minősüljön, legalább három elengedhetetlen tényezőt kell
diagnosztizálni, amelyek a következők:
Az a vágy, hogy ellenkező neműként éljen és elfogadják, az átmenetet hormonpótló
terápia és műtét útján választva; ennek a vágynak tartósnak kell lennie, és legalább
két éven át kell kísérnie az iletőt; feltétel, hogy a transzszexualitás nem valamilyen
korábbi mentális zavar tünete (MOURA, 2017, online).

Látva az egész panorámát, amelybe a transzszexuális beilleszkedik, osztjuk
Tereza Rodrigues Vieira (2014, 542. o.) véleményét, miszerint a transzszexuálisnak
szüksége van egy társadalmi visszailleszkedésre, amely magában foglalja a
munkatevékenységet, a sportot és a társadalmi szórakozást.
Ebben a tekintetben sokkal inkább attól függ, hogy a transzszexuális a
társadalom egésze mennyire fogadja el, mint saját maga.

4 | A NEMI IDENTITÁS MINT ALAPVETŐ JOG POLGÁRI ALKOTMÁNYOS
SZEMPONTBÓL
Kezdetben, amikor az alapvető jogokkal és azok összefüggéseivel foglalkozunk,
elemezni kell a brazil jogrendszerben hatályos 1988-as szövetségi alkotmány, az
úgynevezett Polgári Alkotmány szervezetét. A Brazil Szövetségi Köztársaság által
alkotott demokratikus jogállam alapja kezdettől fogva az emberi méltóság,
az 1988. évi szövetségi alkotmány 1. cikkének III. szakaszában leírtak szerint.
A nemes brazil doktriner és jogász, Ingo Wolfgang Sarlet rámutat, hogy az
emberi személy méltósága a 20. század folyamán az ENSZ Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatában való rögzítése után az alkotmányokban is elismerésre
került (2015, 74. o.).
Ezen a területen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az 1. cikkben
kifejezetten kimondja, hogy "minden ember szabadon és egyenlő méltóságban és
jogokban születik. Értelemmel és lelkiismerettel felruházva, a testvériség szellemében
kell viselkedniük egymással szemben".
A nemzetközi iránymutatást követve a brazil alkotmány nem hagyhatta ki, hogy
az emberi személy méltóságát alapvető jogi-alkotmányos elvként rögzítse, mivel ez a
brazil alkotmányos jogi gondolkodás meghatározó hagyományának tekinthető
(SARLET, 2015, 79-80. o.).
Továbbá a 3. cikk IV. pontja szerint a szövetségi alkotmány alapvető célja
"mindenki jólétének előmozdítása származás, faj, nem, bőrszín, szín, életkor és a
megkülönböztetés bármely más formája nélkül".
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A brazil állampolgárok alapvető jogait viszont az Alkotmány II. címének I.
fejezete garantálja, amelynek 5. cikkének caputja kimondja, hogy "a törvény előtt
mindenki egyenlő, mindenféle különbségtétel nélkül, garantálva a brazilok és az
országban tartózkodó külföldiek számára az élethez, a szabadsághoz, az
egyenlőséghez, a biztonsághoz és a tulajdonhoz való jog sérthetetlenségét.".
A brazilok jogainak biztosításában alapvető fontosságú másik jogi dokumentum
a Polgári Törvénykönyv, amely a Magna Chartát tükrözi, és a források közötti
párbeszédet megteremtve a II. fejezet 11-21. cikkei szerint megállapítja a
személyiségi jogokat, amelyek az egyén velejárói, nem átruházhatók és nem
lemondhatók.
Így a polgári-alkotmányjogi perspektívában a kiváló doktriner, Flávio Tartuce,
azt tanítja, hogy az emberi méltóság védelme a polgári jog megszemélyesítésének fő
alapját képezi, valamint annak védelme a szabadság és az alanyi jogok védelmét
jelenti a magánjogi rendben (2016, 60. o.).
Flávio Tartuce véleményét osztva Ingo Wolfgang Sarlet "A (személyiség) emberi
méltósága és az alapvető jogok az 1988-as szövetségi alkotmányban" című
munkájában feltárja, hogy "az emberi méltóság és a személyiségi jogok közötti
kapcsolat különösen jelentős" (2015, 129. o.).
Ugyanebben a művében Sarlet a brazil valóságot úgy fordítja le, hogy
elgondolkodik azon, hogy "alkotmányunkat par excellence az emberi személy
alkotmányának tekinthetjük, még ha nem ritkán ez a tény gyakorlatilag figyelmen
kívül is marad" (2015, 96. o.).
Nem lehet tagadni, hogy a Magna Charta szövege az alapvető emberi jogok
hatékony védelmének minden mechanizmusát bemutatja, és az "alapvető" minőségi
"alapvető" olyan jogi helyzetek kezelésére utal, amelyek nélkül az emberi személy
nem valósulhat meg, ahogyan azt José Afonso da Silva alkotmányjogász is feltárja
(2005, 178. o.).
A gyakorlatban azonban a valóság nem olyan szép és strukturált, mint az 1988as alkotmány, mivel a transzszexuálisokat nem fogadják el teljes mértékben és nem
illesztik be a társadalomba, mint amikor
A transzszexuálisokat olyan embereknek tekinteni, akik csak azért nem képesek
dönteni saját szexualitásukról, mert nem tartoznak az emberek hegemón
csoportjába, akiknek a nemi szerve megfelel a nem külsődleges nemének,
szembemegy az emberi méltóság elvével (OPPERMANN; ZENEVICH, 2014, 593.
o.).

E megfigyelés alapján egyértelmű, hogy bár a brazil alkotmányt körülbelül 30
évvel ezelőtt hirdették ki, és biztosítja az állampolgárok összes sajátos és eredendő
jogát, még nincsenek felkészülve a nemek tekintetében bekövetkező változásokra,
amelyek az egyszerű
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az egyének binomiális férfias/nőies elkülönítése valami sokkal összetettebb.
Ebben az értelemben Marta Cauduro Oppermann és Letícia Zenevich (2014,
591. o.) mesterien kiáltja ki, hogy a transzszexuális által választott nemi identitás jog,
mivel
Amikor egy transzszexuális nemi kifejezését megtagadják, akkor sérül az emberi
méltósághoz való jog (CF/1988, 1. cikk, IV) és a magánélethez való jog (CF/1988,
5. cikk, X). Nem biztosítja továbbá mindenki jólétének előmozdítását származás,
faj, nem, bőrszín, szín, kor és a megkülönböztetés bármely más formája nélkül
(CF/1988, 3. cikk, IV. cikk), valamint az egészséghez való jogot (CF/1988, 6. cikk),
ami az állam felelőssége.

Mindenekelőtt nincs okunk figyelmen kívül hagyni a nemi identitást mint
alapvető jogot, és ezért nagyon is személyes jogot, még akkor sem, ha az a jogi
diplomákban implicit módon szerepel, mint ahogyan
A személyiségi jogok tárgya az egyén fizikai vagy erkölcsi létmódja. Az ilyen
jogokkal a személyiség sajátos tulajdonságait kívánják védeni, ami a személynek
tekintett entitás tulajdonsága. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a személyiségi
jogok a személyhez és méltóságához fűződő jogok (TARTUCE, 2016, 99. o.).

A fentieket elemezve látható, hogy nemcsak az átlagpolgár hagyja figyelmen
kívül vagy tagadja azt a nemi kifejezést, amellyel a transzszexuális azonosítja magát,
ami viselkedési identitásába átfordítható, hanem maga az állam sem hajlandó a
transzszexuálisokat

jogképes

személyként

elismerni,

tekintettel

a

jelenlegi

jogrendszer hiányosságaira.

5 | A NEMI IDENTITÁS MEGSZENTELÉSE A BRAZIL JOGRENDSZERBEN, MINT
AZ ALAPVETŐ JOGOK AKTUÁLIS DILEMMÁJA
E tanulmány egyik alapvetése, hogy a nemi identitás személyiségi jog, ami
alapvető joggá teszi, mivel az élethez és másokhoz való jog szférájában helyezkedik
el, ahogy azt Adriana Caldas do Rego Freitas Debus Maluf is hangsúlyozza,
A transzszexuálisokat érintő kérdés mélyen áthatja a személyiségi jogokat, mivel
az élethez való jog területén helyezkedik el, nevezetesen a személyes boldogság az állam elsődleges célja -, a nemi identitáshoz való jog, az intimitáshoz való
jog, a szabad szexuális kifejezéshez való jog, a testi és lelki integritáshoz való
jog, a diszkrécióhoz való jog, a magánélethez való jog és még sok más olyan
jog, amelynek célja, hogy lehetővé tegye az egyén teljes beilleszkedését a
társadalomba (MALUF, 2015, 310. o.).

Ebből a szempontból a transzszexuálisok alkotmányos védelme nyilvánvaló,
azonban a szövetségi jogszabályok korlátozottak, amikor a kérdés az őket érintő
jogok jogrendszerben való rögzítéséről van szó.
Bizonyíték erre Maria Berenice Dias megállapítása a felsorolás értelmében
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hogy a nemi identitásra való hivatkozás csak kettő a szövetségi jogszabályokban, a
Az egyik a 11.340/2006-os törvény, az úgynevezett Maria da Penha-törvény,
amelynek célja a nők elleni családon belüli erőszak visszaszorítása és megelőzése.
Két másik lehetőségben hangsúlyozza, hogy a törvényt az áldozat szexuális
irányultságától függetlenül kell alkalmazni. A másik rendelkezés az ifjúsági
statútumban található, amely a sokszínűséghez és az egyenlőséghez való joggal
kapcsolatban minden fiatalnak biztosítja a jogot arra, hogy ne érje hátrányos
megkülönböztetés szexuális irányultsága miatt. A jogszabály azt is előírja a
hatóságok számára, hogy a szexuális irányultság és a nemi hovatartozás témáját
vegyék fel az oktatási, egészségügyi, közbiztonsági és jogi szakemberek
képzésébe (DIAS, 2014, 259. o.).

Ezek a hivatkozások a 2006. augusztus 7-i Maria da Penha-törvényben és a
2013. augusztus 5-i ifjúsági statútumban szerepelnek. Megállapítható, hogy ezek a
brazil jogrendszerben a nemi identitás kérdésével való foglalkozásra vonatkozó
legújabb jogi diplomák, ha figyelembe vesszük, hogy a téma legalább az 1990-es
évek óta ismert az országban.
Miért mondják, hogy a nemi identitás és a transzszexuálisok kérdése legalább
az 1990-es évek óta ismert? Tény, hogy a Szövetségi Orvosi Tanács 1997-ben, az
1.482/97. sz. CFM-határozat révén engedélyezte a transzgenitális műtétek
elvégzését.
Adriana Maluf rámutat, hogy 1997 szeptembere előtt "a műtéteket és más
eljárásokat etikátlan intézkedéseknek tekintették, és az orvosi kamara, valamint az
igazságszolgáltatás is büntethette őket" (2015, 314. o.).
Ami

a

transzszexuálisok

számára

alapvető

fontosságú

és

általuk

szükségszerűnek tekintett transzgenitalizációs műtéteket illeti, ezeket a műtéteket az
Egyesített Egészségügyi Rendszer csak 2008-ban kezdte el ingyenesen elvégezni,
az Egészségügyi Minisztérium 1.707/2008-as rendeletével - amelyet a 2.803/2013-as
rendelet visszavont, amely újrafogalmazza és kiterjeszti a transzszexualizációs
folyamatot az Egyesített Egészségügyi Rendszerben (SUS).
Tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy a nemi identitás és a transzszexuálisok
egyéb, ezzel kapcsolatos jogainak megszentelése lassú folyamat az országban,
kiemelve egy-egy elszigetelt eseményt, amely később válik relevánssá annak
pozitivizálása szempontjából az ország területén.
Erre példaként Rio Grande do Sul államot említik, mint úttörőt a transzvesztiták
és transzszexuálisok szociális névjegyzékének bevezetésében, a 2012. május 17-i
49.122. számú rendelettel (RIO GRANDE DO SUL. Assembleia Legislativa, 2012).
Ez fontos tény az ebben az államban élő transzszexuálisok és transzvesztiták
számára, mivel ettől a rendelettől kezdve nem kell többé korlátozásoknak alávetniük
magukat a hivatalos személyazonosító okmányokban szereplő névvel és a
társadalmilag elfogadott névvel kapcsolatban.
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Rio Grande do Sul állam nemcsak a nemek kérdésében úttörő a törvényhozási
rendeletek terén. 2005-ben a Rio Grande do Sul-i Bíróság a 8. polgári kamara
70011691185. számú polgári fellebbezésében, Alfredo Guilherme Englert társult bíró,
mint előadó vezetésével helyt adott annak a kérelemnek, amellyel a transzszexuális a
születési anyakönyvi bejegyzésének módosítását kérte anélkül, hogy a műtéti
beavatkozás minden szakasza befejeződött volna.
Ezen a ponton fontos hangsúlyozni, hogy a közelmúltig a transzszexuálisok
anyakönyvének

helyesbítése

csak

a

transzszexuális

által

elvégzett

transzgenitalizációs műtét tényleges elvégzése után volt lehetséges, ami ebben az
értelemben már 2005-ben is innovatív volt a TJRS álláspontja.
Mindenekelőtt, ha az igazságszolgáltatásról és annak jelentőségéről van szó a
transzszexuálisok jogainak biztosításában, nem lehet figyelmen kívül hagyni a
Legfelsőbb Bíróság egyik legfontosabb döntését, amely szerint a transzszexuálisok
polgári nyilvántartásának az általa megélt valóságot kell ábrázolnia, és ennek
megváltoztatásához nem szükséges transzgenitalizációs műtét - olvasható a
határozat kivonatában:
KÜLÖNLEGES FELLEBBEZÉS. A SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVEZÉS HELYESBÍTÉSE
IRÁNTI KERESET AZ ELŐNÉV ÉS A NEM (GENDER) FÉRFI HELYETT NŐI NÉV
MEGVÁLTOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN. TRANSZSZEXUÁLIS SZEMÉLY. NINCS
SZÜKSÉG MŰTÉTRE
TRANSZGENITALIZÁCIÓ
(...)
12.
Az
ezzel
ellentétes
értelmezés
összefüggéstelennek bizonyul a műtéten átesett transzszexuálisok számára
biztosított, a bejegyzett nem helyesbítéséhez való jog joggal kapcsolatos
joggyakorlati szentesítésével szemben, akik ennek ellenére továbbra is a
megtagadott biológiai/kromoszómális nemhez kötődnek.
Más szóval, a biológiai
valóságtól függetlenül az anyakönyvi nyilvántartásnak le kell ábrázolnia a
transzszexuális személy pszichoszociális nemi identitását, akitől nem lehet
transzgenitális műtétet követelni a jog élvezetéhez. [...] (BRAZIL. STJ, 2017).

A joggyakorlattal együtt számos törvényjavaslatot már benyújtották a saját
házukban, mind a képviselőházban, mind a szenátusban, de végül a törvényhozás
végén iktatják őket. Ilyen a 2007. évi 72. számú képviselőházi törvényjavaslat, amely
a közhiteles nyilvántartásokról szóló törvény (6.015/73. sz. törvény) 58. cikkének
módosítását

célozta,

hogy

lehetővé

tegye

a

transzszexuális

személyek

keresztnevének megváltoztatását.
A

Legfelsőbb

Bíróság

2017.

május

09-i

jogegységi

határozata

a

transzszexuálisok többéves küzdelmének dísze, amelyet azért folytattak, hogy a nemi
identitásukhoz való jogukat, és következésképpen a választott nevüket és nemüket
elismerjék a hivatalos irataikban.
Ezt követően André Luiz Ferreira Valadares ügyvéd a következőket állapítja meg
Bár ez csak az STJ 4. osztályának döntése, és nem képviseli a Legfelsőbb Bíróság
békésebb felfogását a témában, meggyőző erejét nem szabad elfelejteni, hogy
ezentúl megfigyelhető legyen egy joggyakorlati elmozdulás, hogy a témában egy
humanistább felfogás szülessen. (2017, 581. o.).
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Minden kétséget kizáróan, ha a bírói kar nem kezdeményezné az alkotmány
értelmezését és a transzszexuálisok és más kisebbségek jogainak biztosítását az
országban, a jogalkotó hatalom helyett, amely tétlen volt - nem hagyott jóvá
számtalan törvényjavaslatot e tekintetben -, akkor nem demokratikus államban
élnénk, nemhogy jogállamban.
A bírói aktivizmus korszakát éljük tehát, mivel ez Luis Roberto Barroso miniszter
szerint "a törvényhozás visszahúzódásának helyzeteiben, a politikai osztály és a civil
társadalom közötti bizonyos elmozdulásban állapodik meg, megakadályozva a
társadalmi követelések hatékony teljesítését" (2008, 140. o.).
Mindenekelőtt a nemi identitás és a transzszexuálisok jogainak a brazil
jogrendszer egészében való elismerése - anélkül, hogy ennek garantálása a bírói
aktivizmustól függne - az alapvető jogok egyik jelenlegi dilemmája.

6 | KÖVETKEZTETÉS
A transzszexualitás, amely abból ered, hogy az egyén nemi identitása nem
egyezik a biológiai nemével, és amelyet a betegségek nemzetközi osztályozása (ICD10) mentális zavarnak tekint, sok brazil valósága, akik naponta küzdenek a jogaik
biztosításáért.
Ebből a szempontból a nemi identitás és annak következményei a
transzszexuálisok alapvető jogai, amelyek áthatják a személyiséget, és amelyek
hátterében maga az emberi méltóság áll. Olyannyira, hogy Flavio Tartuce egy
alkotmányos polgári perspektívában megállapítja, hogy az emberi méltóság védelme
a polgári jog megszemélyesítésének fő alapja, valamint annak védelme a szabadság
és az alanyi jogok védelmét jelenti a magánjogi rendben (2016, 60. o.).
Az alkotmányos rendelkezés ellenére azonban a transzszexuálisok jogait a
jogrendszer egésze nem ismeri el, mivel a jogalkotó hatalom visszahúzódik a témával
kapcsolatos jogalkotás terén, még akkor is, ha számos törvényjavaslatot nyújtanak be
a házaknak, de végül a törvényhozás végén iktatják őket.
A törvényhozás tehetetlenségével szembesülve a transzszexuálisok jogait
elszigetelt helyzetekben gyakran állami jogszabályok biztosítják, mint például Rio
Grande Sul állam esetében, amely 2012-ben jóváhagyta a transzvesztiták és
transzszexuálisok szociális névjegyének használatát.
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Látszólag regionális hatályú jogszabályról van szó, de nemzeti szinten a
transzszexuálisok jogainak megerősítése iránti növekvő igényt mutatja, többek között
a transzgenitális műtétek elvégzésének engedélyezésével, ami csak 1997-ben történt
meg, az anyakönyvek névvel és nemmel kapcsolatos helyesbítésével.
A

jogalkotási

panorámát

figyelve

a

joggyakorlat

jogrendszerben

való

megszilárdulása alapvető kő, amikor a transzszexuálisok jogainak alkotmányos
értelmezéséről és gyakorlati hatékonyságáról van szó.
A Legfelsőbb Bíróság e kérdésben 2017 májusában hozott egy hatásos döntést,
amely lehetővé tette a transzszexuálisok számára, hogy nevük és nemük
tekintetében helyesbítsék az anyakönyvi nyilvántartást anélkül, hogy ehhez előzetes
transzgenitalizációs műtétre lenne szükség.
Ez a tanulmány azt mutatja, hogy a bírói hatalom szerepe alapvető fontosságú
ahhoz, hogy a nemi identitás a transzszexuálisok alapvető jogává váljon a brazil
jogrendszerben, és következésképpen a transzszexuálisokat megillető nagyon
személyes jogok egész sora, mivel ezeket az 1988-as szövetségi alkotmányon kívül
a szövetségi jogszabályok nem rögzítik.
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3. FEJEZET
EGY TECHNIKAI TÁMOGATÓ KÖZPONT
LÉTREHOZÁSA
AZ EGÉSZSÉGÜGY IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSSÁ
VÁLÁSA ELLENI KÜZDELEM

Az elfogadás időpontja:

amelyek az állampolgárok egészségének alapját

23/03/2020 A benyújtás

képezik.

időpontja: 03/01/2020

Nayara Luiza Pereira Rodrigues
ABC Medical School. Santo André/SP
http://lattes.cnpq.br/617147986205926

Pollyana Callou de Morais Dantas
Barbalha-CE önkormányzati egészségügyi titkára

Antonio Lucimilton de Souza Macêdo
Juazeiro do Juazeiro városi egészségügyi titkára
Észak-CE

Jonas Sampaio da Cruz
Jogi hallgató a Regionális Egyetemen
do Cariri
http://lattes.cnpq.br/9232105802894533

Sarah Rachel Pinheiro
A Városi Titkárság szociális munkása
Barbalha-CE egészsége

Pedro Alex Leite Cruz
Gyógyszerész a Városi Egészségügyi Titkárságon
of Barbalha-CE
http://lattes.cnpq.br/1156263507735843

ABSZTRAKT:

Az

egészségügy

igazságszolgáltatásba vonása az olyan perek
számának növekedését jelenti, amelyek célja,
hogy a bíróságokon keresztül követeljék az
alkotmányban garantált javakat és jogokat,
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Így

a

Szerves

(8.080/90)

és

Egészségügyi
az

1988-as

Törvény

Szövetségi

Alkotmány szerint, amelyben az egészség
az

állampolgárok

kötelessége,

joga,

hogy

és

az

azt

állam

hatékonyan

megvalósítsa, az igazságszolgáltatást egyre
inkább kérik és aktívan fellépnek e garancia
biztosítása érdekében, ami a közigazgatás
elleni

perek

rendellenes

növekedését

eredményezi, különösen az önkormányzatok
ellen,

amelyek

végrehajtásának

a

tervezett

rovására

a

irányítás
teljesítési

kötelezettséggel terheltnek találják magukat.
Bár

a

bírósági

beavatkozásra

gyakran

szükség van, magától értetődő, hogy azt
megfontoltan kell végezni, ami szükségessé
teszi olyan stratégiák kidolgozását, amelyek
a

bírósági

beavatkozás

elkerülésére

irányulnak. Az egyik hasznos eszköz a
technikai támogató központok, amelyeket az
egészségügy és a menedzsment területén
dolgozó

szakemberek

integrálnak,

és

amelyek célja többek között a közjogi
képviselőt érintő intézkedések végrehajtása,
a perek elemzése, a kötelező internálásban
részesülő terápiás közösségek felügyelete
és ezek tanulmányozása, a közforrások
optimalizálása

és

különösen

az

egészséghez való jog, az emberi méltóság
és a méltányosság elvének érvényesítése
érdekében.
Kulcsszavak:
Az
igazságszolgáltatása;

egészségügy

Közigazgatás; Műszaki egységek; Felvételi
eljárás
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kötelező; Defensoria Pública.

EGY TECHNIKAI TÁMOGATÓ KÖZPONT LÉTREHOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSSAL VALÓ
SZEMBENÉZÉS ÉRDEKÉBEN
ABSZTRAKT: Az egészségügy bírósági úton történő kezelése olyan követelések
növekedését jelenti, amelyek célja, hogy a bíróságokon keresztül követeljék az
alkotmányosan garantált javakat és jogokat, amelyek alapvető fontosságúak a
polgárok egészsége szempontjából. Ez, a Szerves Egészségügyi Törvény (8.080/90)
és az 1988-as Szövetségi Alkotmány szerint, amelyben az egészség az
állampolgárok joga és az állam kötelessége, hogy azt hatékonyan megvalósítsa, az
igazságszolgáltatást egyre inkább kérik és aktívan fellépnek e garancia elérése
érdekében,
eredményezi,

ami

a

közigazgatás

különösen

a

elleni

megyék

eljárások

ellen,

rendezetlen

amelyeket

a

növekedését

tervezett

irányítás

végrehajtásának rovására terheli kötelezettségük teljesítése. Bár a bírósági
beavatkozásra gyakran szükség van, magától értetődő, hogy azt óvatosan kell
végezni, ami fontossá teszi az olyan stratégiák kidolgozását, amelyek a bírósági
beavatkozás elkerülésére irányulnak. Az egyik hasznos eszköz az egészségügyi és
menedzsment szakemberek által integrált technikai támogató központok, amelyek
célja

olyan

intézkedések

végrehajtása,

amelyek

többek

között

a

Közjogi

Ügyészséget, a bírósági eljárások elemzését, a kötelező kórházi kezelésben
részesülő terápiás közösségek felügyeletét és tanulmányozását foglalják magukban,
a közforrások optimalizálása és különösen az egészséghez való jog, az emberi
méltóság és a méltányosság elvének érvényesítése érdekében.
KULCSSZÓSZÓK: Az egészségügy bíráskodása; Közigazgatás; Műszaki magok;
Kényszerkórházi ellátás; Közvédelem.

1 | BEVEZETÉS
Az egészségügy bírósági úton történő igazgatása az egységes egészségügyi
rendszerhez (SUS) való hozzáférést jelenti olyan bírósági határozatok révén,
amelyek a polgárok egészségével kapcsolatos alapvető jogok és garanciák
érvényesítésére irányulnak.
A 8.080/90¹ törvény 2. cikke biztosítja, hogy "az egészség alapvető emberi jog,
és az államnak biztosítania kell a teljes körű gyakorlásához szükséges feltételeket",
és hivatkozik az egységes egészségügyi rendszer olyan alapelveire, mint az egyetemesség
és a méltányosság. Ebben az értelemben a Brazil Szövetségi Köztársaság
alkotmánya² is kimondja:
6. cikk Az oktatás, az egészség, az élelmezés, a munka, a lakhatás, a szabadidő, a
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biztonság, a szociális biztonság, az anyaság és a gyermekkor védelme, valamint a
nincstelenek segítése szociális jogok, eme alkotmány formájában².
196. cikk: Az egészség mindenki joga és az állam kötelessége, amelyet a
betegségek és egyéb sérülések kockázatának csökkentését célzó szociális és
gazdasági politikák, valamint az egészség előmozdítását, védelmét és
helyreállítását szolgáló intézkedésekhez és szolgáltatásokhoz való általános és
egyenlő hozzáférés garantálnak².

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

3. fejezet

41

Ráadásul Brazília még mindig nem garantálta az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való egyetemes és demokratikus hozzáférést mindenki számára³ ,
ami az állam mulasztásából és eredménytelenségéből fakad a közpolitikák
biztosítása terén, és ennek következtében a polgárokat, akiknek amellett, hogy
nincsenek meg a méltó élet feltételei, az egészséghez való joguk is sérül. Ebből a
társadalmi és jogi kontextusból kifolyólag az igazságszolgáltatást egyre inkább kérik
és aktívan keresik e jog azonnali alkalmazását, ami a közigazgatás elleni perek
rendezetlen növekedését eredményezi4 , különösen az önkormányzatok ellen. Ami
egyrészt jelentős előrelépés az állampolgári jogok gyakorlásában, az egyúttal
nehézséget is jelent az állami forrásokkal való gazdálkodás tervezése és
végrehajtása szempontjából, tekintettel a költségvetési előrejelzés hiányára.
ennek az igénynek, amelyet azonnal teljesíteni kell.
Ebben az értelemben szükség van olyan stratégiák kidolgozására, amelyekkel
az

egészségügy

igazságszolgáltatásba

vonása

megfékezhető.

Az

egyik

gyümölcsözőnek bizonyuló módszer az egészségügy és az igazgatás területén jártas
szakemberek által integrált technikai támogató központok létrehozása, amelyek célja,
hogy támogatást, tanácsadást és felvilágosítást nyújtsanak az igazságszolgáltatás
tagjainak a követelések adminisztratív úton történő rendezéséhez, elkerülve a
bírósági eljárás költségeit a szövetségi egy ség és az igazságszolgáltatás számára,
és

optimalizálva

a

közegészségügyi

szolgáltatás

nyújtását,

ami kedvez

a

következőknek
a SUS-felhasználó és a közösség.

2 | CÉLKITŰZÉS
Jelentés az egészségügy igazságszolgáltatásra való áttérése elleni küzdelem
technikai támogatásának magjának végrehajtása során hozott intézkedésekről és
eredményekről.

3 | INTÉZKEDÉSEK ÉS EREDMÉNYEK
3.1 Megjelenés a kirendelt védőnél
A technikai támogató központot a Ceará Cariri régiójában található Barbalha
településen hozták létre, tekintettel az egészségügyi területen már meglévő perek
számára, és arra, hogy ezek nagy része az e városban működő Közjogi Ügyvédi
Hivatal által benyújtott beadványokból származik, az önkormányzat és a Közjogi
Ügyvédi Hivatal között partnerséget írtak alá azzal a céllal, hogy elkerüljék az új
pereket, és gyorsabban és méltányosabban szolgálják ki az ingyenes jogi segítséget
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kérő betegeket.
A titkárság köztisztviselőiből álló mag egy szociális munkásból, egy ápolóból,
egy

gyógyszerészből

és

egy

táplálkozási

szakemberből

áll,

akik

heti

rendszerességgel konzultációkat tartanak az Államvédelmi Hivatalban.
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a településen, hogy a kérelmező pácienst a mag tagjai orientálják és felvilágosítják
arról, hogyan oldható meg az igénye.
A segítségnyújtás végén a kirendelt védő kötelezettségvállalási határidőt ír,
amelyben a felek kötelezettséget v á l l a l n a k : I) megvárja a mag által javasolt
beutalás eredményét; II) követi a beutalásra adott ajánlásokat; III) hírt ad az
Egészségügyi Titkárságnak az igényelt ellátás (bírósági úton történő vagy nem
bírósági úton történő) igénybevételének érvényességében bekövetkező esetleges
változásokról.
Ebből az első akcióból 2017 áprilisa és decembere között 198 konzultációra
került sor, amelyek 80%-ában sikerült elkerülni a bírósági eljárást. Ezen túlmenően
olyan súlyos problémákat azonosítottak, amelyek az állami irányítás hatáskörén kívül
esnek, mint például olyan betegek, akik költségvetéssel a kezükben keresték meg az
ombudsmani hivatalt, és akiknek az orvosok azt tanácsolták, hogy keressenek
joghatóságot, valamint olyan magas költségű gyógyszerek iránti igények, amelyeket
nem a CONITEC (a technológiák SUS-ba való beépítésének nemzeti bizottsága)
műszaki

véleményével

építettek

be

a

SUS-ba,

bizonyítva

a

gyógyszer

hatástalanságát másokhoz képest.
3.2 Bírósági ügyek elemzése
Az akció második szakaszában a technikai támogatási mag újraértékelte az
egészségügyi titkárság 480, 2013 és 2018 között még folyamatban lévő bírósági
eljárását annak érdekében, hogy a betegek kezelési helyzetét otthoni látogatások,
telefonhívások és adatelemzés révén aktualizálja, keresve a haláleseteket, a
lakcímváltozást, a kezelésből való elbocsátást vagy bármilyen releváns módosítást. E
lista alapján 96, a kezelésből már elbocsátott beteg és 68, a már elhunyt beteg esetét
iktatták, valamint azonosították az orvosi rendelvényekkel nem egyező, bírósági
eljárás alá vont és a SUS-listán nem szereplő követeléseket. Így a folyamatok
elemzése fontosnak bizonyult a csalások és eltérések elkerülése érdekében.
és jelentős költségcsökkentést garantál.
3.3 Kötelező felvételi
A technikai segítségnyújtási központ másik tevékenységi területe a vegyileg
függő

személyek

bírósági

határozatokkal

történő,

nem

önkéntes

terápiás

közösségekbe történő internálásának esetei voltak. A kötelező internálás volt az
egyetlen olyan követelés, amelyben minden esetet bírósági úton bíráltak el. Szükség
volt azonban olyan intézkedések kidolgozására, amelyek erősítik a település
mentálhigiénés hálózatát és a kábítószer elleni küzdelemre irányuló közegészségügyi
politikák végrehajtását.
A mag és az önkormányzati CAPS (Pszichoszociális Gondozási Központ)
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szakemberei multidiszciplináris látogatásokat tettek a betegek családjainál.
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a kötelező internálásokról, hogy elkészítsék a róluk és az általuk
lehetséges társadalmi sebezhetőségek.
Ezzel párhuzamosan 2017 és 2019 között a mag a városi ügyésszel, a CAPS
AD koordinátorával, egy bíróval, egy ügyésszel és egy kirendelt védővel együtt
látogatásokat tett a Barbalha településen a kötelező kórházi kezelésből származó
betegeket, alkohol- és kábítószer-fogyasztókat fogadó terápiás közösségekbe, hogy
értékelje a kezelési feltételeket, a segítségnyújtást és az intézmények struktúráit.
Értékelési paraméterként a szövetségi alkotmányban, a SUS alapelveiben és a
pszichiátriai reformról szóló 10.216/20015 számú törvényben foglalt rendelkezéseket
használták.
Ebben az értelemben arról számoltak be, hogy még a pszichiátriai reform után
is a régi kórházi modell jellemzői maradnak meg a terápiás közösségekben, ami nem
egyeztethető össze a betegek garanciáival és alapvető jogaival. Ez szükségessé tette
olyan intézkedések alkalmazását, amelyek biztosítják a betegek méltóságteljes és
hatékony kezelését ezekben az intézményekben.
Továbbá, a felmérésből, hogy mennyit költöttek az önkormányzati kasszák a
kötelező internálásokra, kiderült, hogy szükség van az olyan intézkedések
kiterjesztésére, amelyek lehetővé teszik az alkohol és a kábítószerek okozta
rendellenességek tényezőinek ellenőrzését, a tudás és a család bevonása révén a
kezelésbe. Így az ilyen akciók ismeretében az önkormányzat igazságügyi szervei
közvetítettek

egy

bíróságon

kívüli

megállapodást,

amelyben

Barbalha

önkormányzatának és Ceará államnak kellett volna gondoskodnia a kötelező
internálások kifizetéséről.

4 | KÖVETKEZTETÉS
Az egészségügy igazságszolgáltatásba vonása szükségtelen kiadásokat okoz
az igazságszolgáltatás, a szövetség szervezetei, a SUS felhasználói és a közösség
számára. Ez azonban csökkenthető és elkerülhető az intézmények közötti
együttműködéssel, valamint a közirányítás által kidolgozott stratégiákkal és
intézkedésekkel.
Így a közjogi képviselői irodát igénybe vevő betegeknek nyújtott segítség
csökkentette és elkerülte a bírósági ügyek túlsúlyát, valamint gyors és adminisztratív
módon továbbította és irányította a követelések megoldását. Ebben az értelemben új
adminisztratív protokollokat vezettek be az ellátmányok, például a tej, a pelenkák és a
gyógyszerek szétosztására vonatkozóan.
A bírósági eljárások elemzése fontos volt a betegek kezelésének értékelése és
aktualizálása,

valamint

a

csalások

és

a

bemeneti

eltérések

megelőzése

szempontjából. Továbbá az alkohol- és kábítószerfüggők terápiás közösségekben
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történő kezelésének feltételeinek és az ilyen kórházi kezelések önkormányzatra
háruló

költségeinek

nyomon

követése

rávilágított

az

olyan

intézkedések

kidolgozásának fontosságára, amelyekkel
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a méltóságteljes és hatékony bánásmód biztosítása, valamint a fellépések kiterjesztése
a település pszichoszociális egészségügyi hálózatának megteremtése érdekében.
A technikai támogatási központ teljesítménye döntő fontosságú volt Barbalha
önkormányzatának vezetése számára, hogy javítsa az egészségügy területén végzett
ellenőrzési és szervezési tevékenységét, optimalizálja a közforrások felhasználását,
és mindenekelőtt biztosítsa a polgárok számára nyújtott szolgáltatásokhoz és
javakhoz való méltányos, humánus és minőségi hozzáférést.
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4. FEJEZET
AZ EMBERI JOGOK HATÁSTALANSÁGA
ALAPVETŐ A CARANDIRU ÉS
BOSZORKÁNY HAZEL

Elfogadás dátuma: 23/03/2020

Büntetés-végrehajtási törvény. Fogház Carandiru.

Benyújtás dátuma: 30/12/2019

Alcaçuz-i büntetés-végrehajtási intézet.

Beatriz Borges Maia
Északkeleti Független Iskola Vitória
da Conquista - Bahia
http://lattes.cnpq.br/9512653239406704
http://lattes.cnpq.br/9512653239406704

Nathália Melo Sousa Santos
Északkeleti Független Iskola Vitória
da Conquista - Bahia
http://lattes.cnpq.br/9259583520187835
http://lattes.cnpq.br/9259583520187835

ABSZTRAKT:

Az

emberi

jogok

azok,

amelyeket az államnak biztosítania kell az
emberi

méltóság

megőrzése

érdekében.

Brazíliában a rossz adminisztratív irányítás
miatt

megállapíthatjuk,

elhanyagolást

hogy

tapasztalunk

e

látens
jogok

tekintetében, különösen a börtönrendszerben,
ahol a biztonságról, az egészségről és a
védelemről megfeledkeznek. Ebben a bővített
összefoglalóban ezt a problémát igyekszünk
kiemelni, a Carandiru Fogház (1992) és az
Alcaçuz büntetés-végrehajtási intézet (2017)
tragédiájával

példázva

a

bibliográfiai

módszerből. KULCSSZAVAK: Alapvető jog.
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AZ ALAPVETŐ EMBERI JOGOK
ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK HIÁNYA A
CARANDIRU ÉS ALACACUZ-I
VÁGÓHIDAKON
ABSZTRAKT:

Az

emberi

jogok

azok,

amelyeket az államnak biztosítania kell az
emberi méltóság megőrzése érdekében.
Brazíliában a rossz adminisztratív irányítás
miatt

megállapítható

figyelmen

kívül

e

jogok

hagyása,

látens

különösen

a

börtönrendszerben, ahol a biztonságról, az
egészségről

és

a

védelemről

Ebben

megfeledkeznek.

a

bővített

összefoglalóban ezt a problémát igyekszünk
kiemelni, a Carandiru fogház (1992) és az
Alcaçuz büntetés-végrehajtási intézet (2017)
tragédiájával

példázva,

a

bibliográfiai

módszer alapján.
KULCSSZÓK:

Alapvető

jog.

Büntetés-

végrehajtási törvény. Carandiru Fogház.
Alcaçuz büntetés-végrehajtási intézet.

1 | BEVEZETÉS
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének
(ENSZ)
mérföldkő

létrehozása
volt

megvalósításában,

az

fontos

történelmi

alapvető

mivel

jogok

meghatározta,

hogy a tagországoknak milyen jogokat kell
követniük. Az ENSZ által előirányzottaknak
megfelelően a
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Az Emberi Jogok Nyilatkozata alapján a brazil alkotmány kimondja, hogy az élet
alapvető jog.
Ennek

ellenére

Brazíliában

néhány

mészárlásra

büntetés-végrehajtási

intézetekben került sor, például a Carandiru Fogházban és az Alcaçuz büntetésvégrehajtási intézetben. Ezek a pillanatok az élethez és a védelemhez való jog
garantálására vonatkozó állami kötelezettség megsértését mutatják.
Így érthető, hogy a brazil büntetés-végrehajtási intézmények nem tartják
tiszteletben az emberi jogokat, amely felelősséget Brazília akkor vállalt, amikor az
alkotmány 1. cikkében kimondta az "emberi személy méltóságát", amely ezen
alapvető jogok konkretizálása.

2 | CÉLOK
A munka általános célja, hogy megvizsgálja, hogyan alkalmazzák az emberi
jogokat a brazil büntetés-végrehajtási rendszerben, és ennek perspektíváit és
problémáit.

3 | ELMÉLETI ALAPOZÁS
Az emberi jogok megfelelnek mindazon előjogoknak és intézményeknek,
amelyek egyetemes módon biztosítják a szabad és egyenlő, méltóságteljes létezés
jogát, és ezért nagyobb kiterjedéssel és általánossággal rendelkeznek. (CUNHA,
2010 apud TOURINHO, 2014, 56. o.)
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Ribeiro (2007) szerint egy olyan
dokumentum, amely az emberi jogok garantálására törekedett. Bezerra (2006) szerint
az emberi méltóság olyan alapvető jog, amellyel minden embernek rendelkeznie kell,
és amelyet senki sem sérthet meg, mert sérthetetlen.

4 | MÓDSZEREK
Az alkalmazott módszertan bibliográfiai jellegű volt, könyvek és hivatalos
dokumentumok segítségével, hogy elméleti alapot és elegendő ismeretet szerezzünk
az ebben a munkában ismertetett börtönbeli eseményekről.

5 | EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉSEK
A második világháborút követően, miután 47 millió ember halt meg brutális és
irracionális eszközökkel, 51 ország összefogott, és megalapította az ENSZ-t. E
szervezet célja az volt, hogy meghatározza az "egyetemes" jogokat, amelyeket az
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alábbiak védtek volna
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minden társult ország. Az ENSZ (1948) e jogok közé sorolta: "az emberi jogok
minden

emberi

lényt

megillető

jogok,

fajra,

nemre,

nemzetiségre,

etnikai

hovatartozásra, nyelvre, vallásra vagy bármely más státuszra való tekintet nélkül". A
garantált jogok közé tartozik az élet, a munka és az oktatás, valamint a
véleménynyilvánítás és a mozgás szabadsága.
Ribeiro (2007) szerint a harmadik világ országaira, különösen a latinamerikaiakra nagy hatással volt a gyarmati rendszer, amely az őslakosokat "ember
alatti" népességként jellemezte. Ennek az ideológiának a maradványai a mai
kormányzati rendszerekben, például az autokráciákban és a demokráciákban is
megtalálhatók. Vagyis nem csak ebben a gyarmatosításban volt bántalmazás,
megalázás és kiirtás; ezek az események a huszadik század diktatúráiban is
megismétlődtek, és a mai napig tartanak, különösen a börtönökben.
A brazil alkotmány 1. cikke más alapvető jogok mellett biztosítja az emberi
méltóságot; ez egy nagyon tág fogalom, amelynek eredete közös az emberi jogokkal:
az egyén életének védelme. Az emberi személy méltóságára vonatkozóan három
axióma van: az ember-személy a társadalmi szerveződés határa; a racionalitásszabadság az a szempont, amely jellemzi az emberi személyt.
az ember; és minden ember egyenlő, és megkülönböztetés nélkül élveznie kell a
jogait (BEZERRA, 2006).
Annak ellenére, hogy a demokratikus jogállam alapvető jogi értékének tekintik,
az emberi személy méltóságát Latin-Amerikában, különösen a brazil valóságban a
börtönrendszer folyamatosan sérti, veszélyeztetve ezzel a modern állam pilléreit
(TOURINHO, 2014, 57. o.).(TOURINHO, 2014, 57. o.).
E börtönrendszerbe beillesztve, különösen Brazíliában, a fogvatartottaknak
joguk van élelemhez, ruházathoz, szellős és higiénikus szárnyhoz, látogatáshoz,
levelek

írásához

és

fogadásához,

név

szerinti

megszólításhoz

(minden

megkülönböztetés nélkül), fizetett munkához, valamint orvosi, oktatási, szociális,
vallási és jogi segítséghez, amint azt a büntetés-végrehajtási törvény (1984)
kimondja. Ezeket a jogokat azonban egyes börtönökben nem tartják tiszteletben,
amint azt a történelem is megörökítette. Az elmúlt három évtizedben néhány börtönön
belüli mészárlás sokkolta a társadalmat, többek között a São Pauló-i Carandiru
fogházban 1992-ben 111 halálos áldozatot követelt, és a Rio Grande do Norte-i
Alcaçuz büntetés-végrehajtási intézetben 26 halálos áldozatot követelt.
Carandiru megszállása rendkívül erőszakos volt. Miután a kilences pavilonban
a frakciók között komoly méreteket öltött a konfliktus, engedélyezték a Fogházba való
behatolást a harcok megfékezése érdekében. Több tucatnyi rendőr azonban nem
csak végrehajtotta a parancsot, hanem tovább ment. Száztizenegy rabot öltek meg,
sokan közülük fegyvertelenül, a cellájukban. Ezenkívül utasították a többi foglyot,
akiknek sikerült életben maradniuk, hogy gyűjtsék össze a holttesteket a pavilonok
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folyosóiról, és halmozzák fel őket az udvaron.
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fő.
A Natal fővárosától 25 km-re fekvő Nísia Florestában található Alcaçuz
büntetés-végrehajtási intézet befogadóképessége 620 elítélt, de 2017 elején több
mint ezren voltak benne. Az év januárjában valóságos háború tört ki az ott székelő
frakciók között: a PCC és a Sindicato do Crime között. Huszonhat gyilkosságot,
köztük lefejezéssel elkövetett gyilkosságokat jegyeztek fel, amelyekhez késeket,
zsebkéseket,

macsétákat,

sőt

lőfegyvereket

is

használtak.

Ezen

kívül

mobiltelefonokat és kábítószert is találtak a börtönben, ami felveti a kérdést: "hogyan
jutottak be ezek az eszközök Alcaçuzba, és hogyan kerültek a rabok kezébe?". A
sötét, egészségtelen cellák és a mészárlás megállítására irányuló kormányzati
intézkedések késlekedése megerősíti a józan ész azon gondolatát, hogy a börtönök
az állam által elhagyott helyek.
A carandirui mészárlásban részt vevő rendőrök pere 2016-ban zárult le, és
meghatározta az érintett rendőrök felfüggesztését. A halott családja számára ez
elfogadhatatlan döntés volt, mivel nem történt meg az emberi jogokon alapuló
igazságszolgáltatás. Az Alcaçuz börtönben az Igazságügyi és Állampolgársági
Titkárság

(Sejuc)

által

hozott

intézkedés

a

büntetés-végrehajtási

intézet

igazgatásának megváltoztatása volt, de a felelősökkel szembeni bírósági eljárás
nélkül.
A börtönökben látható az emberi jogok tiszteletben tartásának hiánya.
Egészségtelen környezet, rossz ételek, hosszadalmas tárgyalások, nehézkes
gyógyszerhez jutás és a fogvatartottak nem különülnek el a bűncselekményük
mértéke szerint. Ez a börtönrendszer néhány problémája, amelyekkel foglalkozni kell.

6 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
Az emberi jogok alapvető fontosságúak a börtönökben, hogy megvédjék azokat
a rabokat, akik elvesztették a ki-be járáshoz való jogukat, de nem veszítették el
alapvető jogaikat, például az élethez és a biztonsághoz való jogukat. Észrevehető
probléma az állam közömbössége a fogvatartottakkal szemben, akiket - annak
ellenére, hogy jogaik és kötelességeik vannak - nem tisztelnek és nem védenek.
Az olyan események, mint az Alcaçuz-i és a Carandiru-i mészárlás,
rávilágítanak erre a közömbösségre, és megmutatják, hogy miért van válságban a
brazil börtönrendszer. Kiemelhetjük a rosszul megtervezett cellákat, a túlzsúfoltságot,
a frakciók elkülönítésére irányuló tervezés hiányát és a lőfegyverek és fegyverek
bevitelének bizonytalan ellenőrzését. A börtönbe kerülés így nemcsak embertelen,
hanem veszélyes is, és hajlamos a bűnismétlésre, amelyet gyakran az állammal és a
lakossággal szembeni bosszúvágy, valamint a kifinomultabb bűnözési technikák
ismerete serkent.
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Az államnak ezért biztosítania kell, hogy a börtönben eltöltött időt
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az emberi jogok szabályozzák, hogy mindennapi életükben méltóságteljes valóság
legyen, és hogy ne kerüljenek vissza ezek az emberek a börtönökbe.
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meglátogatott Tudományos Kezdeményezés
hallgatói által kifejlesztett kutatási projekt első
eredményei
eredmény

alapján.
a

Az

teljesítmény

itt

bemutatott

fontosságával

foglalkozik a jogi tevékenység gyakorlásában a
műszaki védelem tagjai által az esküdtszéki
ABSZTRAKT: Az Estácio FAP Egyetemmel

bíróságon, a laikusokat joghatósági ügyekben

közösen kidolgozott A jogi szereplők szóbeli

tömörítő kollégiumi intézményben. Ebben az

kutatási

projekt

első

értelemben a teatralitás még nagyobb értéket

a

Tudományos

ér el, tekintettel arra, hogy az esküdtszék

Kezdeményezés hallgatói, akik 2018 második

tagjainak a tézisek védelmén túlmenően a

félévében meglátogatták a belémi bűnügyi

normát, a doktrínát és a jogtudományt is

fórumot.

teljesítménye

című

eredményeiből

Az

teljesítmény

itt

bemutatott

jelentőségével

eredmény

a

érteniük kell.

foglalkozik

a

Kulcsszavak: Teljesítmény. Védelem. Zsűri.

műszaki védelem tagjai által a joggyakorlatban

Színháziasság

végzett jogi tevékenység gyakorlásában az
esküdtbíróságon,

egy

olyan

kollégiumi

intézményben, amely a laikusokat joghatósági
ügyekben tömöríti. Ebben az értelemben a
teatralitás még nagyobb értéket ér el, tekintve,
hogy az üzemeltetőknek meg kell győződniük
arról, hogy az esküdtek e testületének tagjai a

1 | BEVEZETÉS
Ennek a cikknek az ötlete, amelyet hat
kéz készített, a 2018 második félévében az
Estácio de Sá Egyetemen (FAP) kidolgozott A
jogalkalmazók

joggyakorlatot is megértik.

kutatási projekt során végzett vizsgálatokból

Kulcsszavak: Teljesítmény. Védelem. Zsűri.

származik.

Színháziasság
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a hang poétikáját a jogi tanulmányokhoz kapcsolni. Úgy tűnik, hogy a jog feltételezett
merevsége mind a vizsgálati módszerek, mind a vizsgálat tárgya tekintetében
kiemelkedik.
A jogot szinte mindig a jogszabályok keménységével hozzák összefüggésbe,
amit a Dura lex, sed lex (A törvény kemény, de a törvény) latin mondás foglal össze,
ami az elméleti tanulmányokban vagy az állami hivatalokban és ügyvédi irodákban
duzzadó perek materializálódásában tér vissza.
De mi költői lények vagyunk. Lehet, hogy még egy kifejezést is ki kell találnunk,
hogy megnevezzünk minket: Homo Poeticus. És mivel ilyen természetűek vagyunk,
bármikor

cselekedeteink

túlmutathatnak

a

hagyományos

szóbeli

előadási

helyzeteken, beléphetnek mindennapi életünkbe, és irányíthatják életünket még olyan
triviális helyzetekben is, mint a munkahely.
Ebben

az

értelemben

a

jogalkalmazók

szóbeli

előadásmódjának

tanulmányozása azt jelenti, hogy megértjük, hogy mindennapi életükben, és
különösen az esküdtszéki bíróságon dolgozók esetében, van egy módja annak, hogy
az eljárásban részt vevő egyik fél szemszögéből mondják el a történteket, és hogy
ahhoz, hogy az áldozat és a vádlott hangot kapjon, szükség van a tények újraélésére
és a valóság egy másik rétegébe való behatolásra, amely túlmutat az eljárás oldalain.
Ezek a szóbeli érvek, valamint általában a jogi szövegek a jogtudományon belül
találhatók, amelyet ifjabb Miguel Reale szerint három instancia szabályoz: Tény, érték
és norma. A tény a folyamat kiindulópontja; az érték az egyes felek nézőpontjaként
működik, és a szabály felelős annak meghatározásáért, hogy az alkalmazott
nézőpont szerinti értékelés jogi konzisztenciát ad-e a bemutatott ténynek (REALE,
1994).
A szóbeli jogi gyakorlaton belül azonban a gesztusok, a teatralitás és a szóbeli
előadás olyan értéktípusok, amelyek a jogi szereplők teljes támogatását áthatják.
Az ügyvéd előadása értéket ad a szóbeli szövegnek, az elejétől a végéig jelzi az
ő nézőpontját. A tény megértésétől kezdve, hogy az ügyvéd által elbeszélt, meggyőző
kontúrokat nyer a gesztusokkal; az értéken keresztül, önmagában, amíg el nem
érkezik a szóbeli támogatás teatralitásához, amely a szabály alkalmazásához
vezethet, most a szóbeli előadás által átméretezve.
Ebben az értelemben megismételjük, hogy létezik a mindennapi élet poétikája,
amely a formális és informális helyzeteket egyaránt szabályozza, és amely a test és a
hang közötti szinkronizációt feltételezi egy olyan pillanat létrehozásában, amely a
beszélgetőpartnert a performatív pillanatban való részvételre hívja. Ily módon az
érzékszervi és esztétikai érzékelés esztétikai élvezethez vezet. Ez a színházi hatás
hasonlít ahhoz, amit Paul Zumthor mousikè-nak nevez, ami a táncra, a zenére, a
vokális és instrumentális hangszerekre, a vers metrikus struktúráira és a szó
egészének prozódiájára utal (ZUMTHOR, 2005).
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Az előadó által kibocsátott vokális és testi energián keresztül

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

5. fejezet

60

az, hogy az ember elősegítheti a beszélgetőpartner bevonását és ezáltal a
meggyőződést.
Miguel Reale nem véletlenül teszi fel a kérdést: "Milyen kapcsolatok vannak a
jogi és a művészeti jelenség között?" (2002, 9. o.). Ahogy a közismert mondás szerint
"a művészet az életet utánozza", az irodalom is az életet utánozza, amelyet a
törvények szabályoznak. Míg a fordítottja igaz, és az élet végül is utánozhatja a
művészetet, a szóbeli jogi érvelés igazi művészi dologgá válik.
Azonban mélyebbre is mehetnénk, és azt mondhatnánk, hogy az élet maga is
egy színrevitel. A Homo Poeticus megkülönböztet bennünket az állatoktól, hiszen
szükségünk van erre a társadalmi köntösre, hogy megkülönböztessük magunkat a
többi lénytől, és így társadalomként kitűnjünk. Legállatibb késztetéseinket elnyomjuk,
amikor mindennapi szerepeinkbe fektetjük magunkat.
Ezzel a gondolattal a projekt kutatói 2018 második félévében beléptek a Belém
Romão Azevedo Büntetőfórumra, hogy megnézzék az esküdtszéki bíróság néhány
tárgyalását, és a kezdeti orientáció az volt, hogy megfigyeljék mindazt, ami történik,
hogy érezzék mind a felek jogi képviselőinek, mind az esküdtszéket alkotó
embereknek

és

a

közönségnek

a

"légkörét".

Így

lehet

megérteni

ezt

a

sajátosságaiban oly egyedi kommunikációs helyzetet.
Etikai okokból inkább nem nevezzük meg a vádlottakat, tanúkat, ügyészeket,
védőket, bírákat vagy akár az ügyeket, és csak az ügy során játszott szerepek
általános elnevezését hagyjuk meg. Úgy döntöttünk, hogy - legalábbis kezdetben,
általános jelleggel - csak a technikai védelem (kirendelt védők és védőügyvédek)
szerepével foglalkozunk.
Mielőtt az előadásokkal foglalkoznánk, meg kell értenünk, hogyan működik az
esküdtszéki bíróság, és mi a szerepe az ott dolgozó jogászoknak.

2 | AZ ESKÜDTSZÉK BÍRÓSÁGA
Az esküdtbíróságról a szövetségi alkotmány (CF88) 5. cikkének XXXVIII.
alszakasza rendelkezik.
A bíróság egy rendes bíróból (törvényszéki bíró), 25 esküdtből (ténybíró),
valamint a minisztérium képviselőjéből, akit az ügyész képvisel. Egy ügyészhelyettes
is jelen lehet. Következésképpen beszélhetünk a védőügyvédről vagy a kirendelt
védőügyvédről, aki a kirendelt védőügyvédi irodát, az igazságügyi tisztviselőket, a
bírósági hivatalnokokat, a bírósági ügyintézőket és az igazságügyi rendőröket
képviseli. A vádlottat tehát a brazil büntető törvénykönyv 121-127. cikkében
meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt az esküdtszéki bíróságnak kell
bíróság elé állítania.
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(CP40).
Az élet elleni bűncselekmények a következők: emberölés; öngyilkosságra való
felbujtás, felbujtás és segítségnyújtás; gyermekgyilkosság és abortusz. Így az
ítélethozatali tanácsot alkotó hét esküdt - más néven "nem tanított bírák" vagy
"tényleges bírák" - a hathavonta választott huszonöt állampolgár közül kerül ki.
A tanács tagjainak sorsolásához legalább 15 esküdtnek kell jelen lennie,
ellenkező esetben a zsűrizés elmarad. Azoknak az esküdteknek, akik a kitűzött
időpontban nem jelennek meg a tárgyaláson, a törvényben előírt büntetés veszélye
miatt kell igazolniuk távolmaradásukat (11.689/08. sz. törvény).
A 11.689/08. sz. törvény szerint a bíróság olyan állampolgárokból áll, akiket a
bíróság előzetesen hivatalos levélben megkeresett. Ezt a levelet vállalatoknak,
közhivataloknak és egyéb helyeknek küldik, ahol a fent említett tisztviselő jelzi a jó
hírnevüket bizonyító alkalmazottaikat. Emellett a korábban beiratkozott önkéntesek is
részt vehetnek esküdtként, akik a bíróság előtt jelentkeznek, és kifejezik
érdeklődésüket.
Az esküdtszéki testületbe való bekerülés feltételei: a) legalább 18 évesnek kell
lenni; b) büntetlen előéletűnek kell lenni; c) naprakésznek kell lenni a választási
kötelezettségekkel

kapcsolatban.

Ezen

túlmenően

ezeknek

a

személyeknek

vállalniuk kell, hogy ezt a szolgáltatást ingyenesen nyújtják. Ennek a kollégiumnak a
feladata a tényállás megítélése, és nem a törvény, vagyis csak a törvénybírónak, mint
a törvény szakértőjének a feladata, hogy az ítéletnek megfelelően alkalmazza a
büntetést.
A büntetőeljárási törvénykönyv (CPP) 483. cikke szerint a büntetőeljárás végén
ítélete alapján a kollégium a következő kérdésekre ad választ:
I - A tény lényegessége;
II - Szerzőség vagy részvétel;
III - Fel kell-e menteni a vádlottat;
IV - Ha van ok a büntetés csökkentésére;
V - Ha a vádiratban vagy a vádat elfogadhatónak ítélő későbbi határozatokban
(3.689/41. sz. törvényerejű rendelet) elismert, a büntetés szigorítására okot adó
körülmény vagy ok áll fenn.

A lényegességnek a tény fennállásához van köze, vagyis ahhoz, hogy
összhangban van-e azzal, amit az ügyészség bemutatott. Ebben az esetben az
esküdtszéknek kell eldöntenie, hogy van-e bizonyíték arra, hogy a bűncselekmény
valóban megtörtént. Ha nincs lényegesség, a vádlott nem tekinthető bűnösnek, mivel
nem lehet tudni, hogy a bűncselekmény valóban megtörtént-e.
A minősítő körülményekről Rogério Greco azt állítja, hogy:
A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

5. fejezet

62

[...] a bűncselekmény akkor minősül minősítettnek, ha általában a minimális és
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Azt mondtuk, hogy a minimum- és maximumhatároknak általában magasabbnak
kell lenniük, mint a cikk caputja. Azt mondtuk, hogy a minimum- és
maximumhatároknak általában magasabbnak kell lenniük, mint a caput, mivel
egyes bűncselekmények esetében előfordulhat, hogy csak az absztraktban
kiszabott minimum- vagy maximum büntetés emelése történik meg, még akkor is,
ha ez minősítettnek minősül (GRECO 2017, 228. o.).

A minősítő jelzők arra utalnak, hogy milyen okok vezették a vádlottat a
bűncselekmény elkövetésére, milyen eszközöket használt, milyen módon hajtotta
végre, és milyen céllal követte el a bűncselekményt (GRECO, 2017). A Büntető
Törvénykönyvben meghatározott bűncselekmények többségének vannak minősítő
tényezői. A szóban forgó bíróság által elbírált bűncselekményekkel kapcsolatban a
minősített emberöléssel hozhatók összefüggésbe.
Mielőtt azonban létrehoznák a "nem kötelezett bírákból" álló kollégiumi
testületet, meg kell érteniük néhány olyan elvet, amely az esküdtbíróságot irányítja.
Négy alapelv érvényesül: az ártatlanság vélelme, a széles körű védelem, a teljes körű
védelem és az elzárás. Ezeket az elveket általában minden ülésszak kezdete előtt
elmagyarázzák az esküdteknek, amikor új tag kerül az esküdtszékbe.
Az ártatlanság vélelmének elve kimondja, hogy minden vádlottat ártatlannak kell
tekinteni, ha bűnössége nem bizonyított. Más szóval, hogy az ítélet nem vált
jogerőssé, amikor a folyamat minden esetben véglegesen lezárult.
Ezért, és figyelembe véve az egyenlőség elvét, a CF88 5. cikkéto , minden
gondosság kevés a szóbeli érvelés idején, mert semmilyen körülmények között sem a
vád, sem a védelem nem adóztathatja Önt bűnösnek vagy sértheti a becsületét.
A széles körű védelem elve két részre oszlik: a technikai védelemre, amely
szerint védő (ügyvéd vagy kirendelt védő) hiányában az eljárás felfüggesztésre, sőt
megsemmisítésre kerül, és a vádlott önvédelmére, amikor a CF88 5. cikk LXIII.
szakasza szerint a vádlott saját maga járhat el ügyvédként, vagy ha úgy kívánja,
hallgathat, hogy ne terhelje magát.
A teljes körű védelem elve, amely támogatja a jogi képviselőket abban, hogy
jogi és jogon kívüli érveket használjanak, és ezeknek a jogon kívüli elemeknek
kapcsolatban kell állniuk a konkrét üggyel.
Végül a kommunikációképtelenség elve, amely rendkívül fontos a szóbeli
érvelés szempontjából,mivelajogalkalmazók feladata, hogy minden egyes esküdtet különkülön meggyőzzenek és meggyőzzenek, mivel az esküdtek egyike sem kerülhet
kapcsolatba más emberekkel, amíg a tárgyalás tart, még egymással sem. Ellentétben
az Egyesült Államokkal, ahol az esküdtek egymás között beszélgethetnek, hogy
egységes következtetésre jussanak az ügyben.
Ezért annál nagyobb az ügyvéd küldetése a teljesítményében. Ebben az
esetben nem szabad meggyőznie a törvényt ismerő társait. Neki kell, mert
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másrészt a társadalom képviselőinek, a laikusoknak a meggyőzése, akik keveset
vagy semmit sem tudnak a jogrendszerről, a jogtudományról vagy a doktrínáról.
Ebben az értelemben az ékesszólás és a teatralitás még fontosabb szerepet
játszik a beszéd értékének és a beszélgetőpartner meggyőzésének stratégiájában.
Ezért minden gesztust gondosan meg kell figyelni. De a gesztusok mellett figyelni kell
a zsűri tagjainak és a többi hallgatónak a reakcióira, tekintetére és arckifejezésére is.
Mindegyiküknek fontos szerepe van a kialakuló szóbeli táj összetételében
(FERNANDES, 2007).
Frederico Fernandes szerint "A nézőtér is fontos szerepet játszik az előadás
során. Az őslakosoknál például gyakoriak a rituálék, amelyekkel mítoszokat,
legendákat és álmokat mesélnek el" (2002, 27. o.). A pillantások és arckifejezések
cseréje ezért zavarhatja a kezelő meggyőzési stratégiáját.

3 | A VÉDELEM SZEREPE AZ ESKÜDTSZÉKI BÍRÓSÁGON
Mint fentebb láttuk, a jognak legalább három szereplője van, akik közvetlenül az
esküdtbíróságon járnak el: a bíró, az ügyész és a védő vagy a védőügyvéd. Bizonyos
esetekben az ügyészség munkáját a vádban érdekeltek által felfogadott ügyvédsegéd
segíti.
Bár a törvényszéki bíró az uralkodó figura, aki irányítja a cselekményeket, és
szükség esetén rendet tesz, ebben a cikkben két olyan figurával foglalkozunk, akik
közvetlenül a közönség érvelésében és meggyőzésében járnak el: a kirendelt
védővel és a védőügyvéddel.
A védő olyan közalkalmazott, aki a vádlott jogainak védelmére és képviseletére
van kijelölve, ha a vádlott nem rendelkezik a saját védelmének finanszírozásához
szükséges forrásokkal. A jogilag rászorulók számára ingyenes, átfogó jogi
segítségnyújtást kell biztosítaniuk, amely minden szinten és minden esetben, kollektív
vagy egyéni alapon nyújt útmutatást és védelmet.
A védőügyvédek viszont olyan szakemberek, akiket a vádlott fél bérel fel, ha ez
utóbbi elegendő vásárlóerővel rendelkezik ahhoz, hogy ne függjön a kirendelt védő
szolgáltatásaitól. A védőügyvédek nagyobb kapcsolatot tartanak a vádlottakkal és
családjukkal.
Az ő feladata, akárcsak a kirendelt védőé, az alkotmányos elvek védelme és
annak

ellenőrzése,

hogy

azokat

helyesen

alkalmazzák-e

ügyfele

javára.

Mindenekelőtt a vádlott eljárását és jogait is védi. Ha elítélésre kerül sor, az
ügyvédeknek méltányosabb büntetést kell követelniük, biztosítaniuk kell a megfelelő
jogi eljárást, és ügyfeleik meghallgatását.
A Bíróság funkciójának és a védelemért felelős jogászok szerepének vizsgálata
után megvizsgáljuk a Bíróság előtti teljesítményüket.
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a zsűri.

4 | A VÉDELEM TELJESÍTMÉNYE AZ ESKÜDTSZÉKI BÍRÓSÁGON
Mielőtt a védelmi teljesítményt tárgyalnánk, néhány feltételezést és benyomást
kell bemutatni, hogy megértsük, milyen kihívás előtt állnak ezek a szakemberek.
Az "éghajlat" egy ilyen környezetben nem a legkellemesebb. Bűncselekmény
történt. Halál. A családok egy szerettük elvesztését gyászolják, mások az ártatlannak
hitt személy felmentéséért kiáltanak. Ez nem a béke légköre, mint egy templomé. A
sírás nem az isteni gondviselés iránti kérés. Minden oldalról igazságot követelnek. A
légkör a "háború" hangulatát idézi.
Az egész helyzetet átható feszült légkör mellett általánosságban azt
mondhatjuk, hogy az előítéletesség az emberek általános hibája. Mindannyiunknak
van valamilyen "prekoncepciója" kisebb vagy nagyobb mértékben. A jelenlegi politikai
hírek is ezt bizonyítják. Minden felvetett hipotézis kritikák és vádak áradatát generálja.
A közismert mondás, miszerint "ahol füst van, ott tűz is van", jól szemlélteti ezt az
emberi hibát.
Megkockáztatjuk, hogy még a bíró sem zárható ki teljesen egy ilyen emberi hiba
alól, még akkor sem, ha minden ismerete megvan az általa megítélt ügyről. Ha még ő
sem tudná ezt elkerülni, akkor a védelemért felelős jogalkalmazóknak azzal a
feltevéssel kellene dolgozniuk, hogy az esküdtbíróság tagjai kisebb-nagyobb
mértékben előítélik a vádlottat, pusztán azért, mert ítélkeznek felette. Annál is inkább,
mivel tudja, hogy előtte az ügyész beszél, aki a vád szempontjából a tényeknek a vád
szempontjából történő elmondásáért felelős. Küldetése tehát az, hogy eloszlassa ezt
az esetlegesen előzetesen kialakult képet.
Egy másik fontos feltételezés az, hogy a védelemnek rekonstruálnia kell a
tényeket, hogy dekonstruálja a vád által feltárt verziót, és ehhez fel kell használnia az
üggyel kapcsolatos összes ismeretét, és elő kell adnia álláspontját, nem feledve,
hogy a jelenlévők jogi kérdésekben laikusok.
Egyes esetekben gyakori, hogy a védelem a vádlott életéről beszél, a
mindennapjairól, arról, hogy mivel foglalkozik, kik a barátai, hol tanult, megpróbálva
ezzel a gyilkosról alkotott képet demisztifikálni, és a jelenlévők számára egy olyan
ember képét közvetíteni, mint bárki más.
Amint azt a cikk bemutatásakor említettük, a projekt kutatói elmentek a belémi
büntetőbíróságra, és megfigyelték a szóban forgó szereplők szóbeli előadását.
A kirendelt védő szerepével kapcsolatban megfigyelték, hogy a nagy eljárási
igény miatt nincs sok idejük megismerni a vádlottat, a családot és sokszor még az
eljárást sem. Ez a szakmai
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másrészt, és ugyanezen okból kifolyólag, a legtöbb esetben több tapasztalattal
rendelkeznek a bíróságon, mint a legtöbb magánügyvéd.
Gyakran van lehetőségük arra, hogy megismerjék a családot, beszélgessenek
az ügyféllel, és megpróbálják elérni, hogy az adott nézőpont megvalósuljon. Hogy az
életnek és a világnak ez a látásmódja átültethető egy másik valóságba, egy másik
tapasztalatba. Azoknak, akik hallgatják, lehetőségük van arra, hogy néhány pillanatra,
szimbolikusan, "felvegyék a papucsát" azoknak, akik ott vannak, akiket az állam
feldolgozott.
A technikai védelem és a vádhatóság (ügyészek és ügyészségi asszisztensek)
teljesítményét összehasonlítva érdekes megfigyelni a hangnembeli különbséget. Míg
a vád magasabb hangnemet használ, addig a védelem általában mélyebb
hangnemben beszél az előbbihez képest.
A vádaskodás mindig agresszió a másik ellen. Ez önmagában is erőszakos
cselekedet. Az "ujjal mutogatni" egy másik személyre azt jelenti, hogy bűnösséget
tulajdonítunk neki. Mivel az ügyészek és az ügyészhelyettesek feladata a
vádaskodás, ez a magasabb hangnem ezt az agresszivitást szimbolizálja.
Másrészt, amikor a védelem kevésbé agresszív hangnemet használ, akkor az a
vád által hagyott kezdeti elképzelést próbálja semmissé tenni, és eloszlatni azt az
érzést, hogy a vádlottak padján ülő, ha nem is a helyén van, de legalábbis nem
teljesen ő a hibás.

5 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
A szóbeli hagyományban gyakori az összeütközéses helyzetekben. Az
északkeleti repentisták például improvizációval dolgoznak, és rímekkel, ritmussal és
zeneiséggel versenyeznek egymással. A nagyvárosokban a rapperek egymás ellen
párbajoznak, hogy társadalmi csoportjaikban hitelessé váljanak.
Azonban nem vitáról van szó. A párbaj ebben az esetben nem az egyik a másik
ellen folyik. Amit megcélzunk, az nem egy személyközi győzelem. A cél egy olyan
jogi igazság megállapítása, amely messze nem abszolút. Az igazság a társadalmi
megbékélés és a konfliktus lezárása céljából.
Az eszmék és érvek vitája ebben az esetben egy ártatlan személy
bebörtönzéséhez vagy egy bűnös felmentéséhez vezethet. Ugyanígy bizonyos
enyhítő és súlyosbító tényezők figyelmen kívül hagyása is a büntetés túlzott mértékű
növeléséhez vagy csökkentéséhez vezethet.
Lehet, hogy "a tényekkel szemben nincsenek érvek", de mindig van legalább két
álláspont, amikor egy jogi ténnyel szembesülünk, és hogy az eljárási feleknek hangot
adjunk, van egy ügyvéd (ad = együtt + vocare = összehívni/összehívni), aki
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a hangját, vagy kölcsönadja a hangját a bíróság előtt azoknak, akik elég
szerencsétlenek ahhoz, hogy szükségük legyen rá.
Mivel a közvédők és a védőügyvédek küldetése az, hogy képviseljék és hangot
adjanak a képviselt álláspontnak, nem mondhatják el csak úgy, hogy mi történt. Az
előadás, ahogyan az elején említettük, értékeli a diskurzust, az érvelést és az
ellenérveket az elejétől a végéig, és ezáltal jobban érthetővé teszi az elhangzottakat.
Ebben a folyamatban - nem mint eljárási darab, hanem mint eljárás - szükség
van

arra,

hogy

belemerüljünk

az

emberek

életébe,

hogy

elmerüljünk

a

tapasztalataikban. Ahogy mi, a szóbeli költészet kutatói is élénken próbálunk
elmerülni az erdőkben, mezőkön és bozótosokban, megtapasztalva az emberek
mindennapi életét, hogy a sajátjukhoz közeli nézőpontból próbáljuk megérteni, amit
mondanak.
Mindannyiunkban van egy kert, amelyet fel kell fedezni, de van egy "Grande
Sertão" is, amely megszakítás nélkül lüktet. És honnan tudhatunk ezekről az "elágazó
útvonalakról", ha csak a fájlok lapjait nézzük? Hogyan értethetjük meg egy harmadik
személlyel, vagy harmadik személyekkel, akik nem voltak ott az állítólagos
bűncselekmény napján, akik nem voltak szemtanúi a helyzetnek, hogy mi történt, ha
nem úgy, hogy megpróbálunk elmerülni a valóságuk mélyére, és hangokban és
gesztusokban felszínre hozni az érzéseiket és vágyaikat?
Ez az a pont, ahol a megvalósulás az esztétikai érzékelés folyamataként lép be
a képbe. Amikor a művészet az életet utánozza (mimézis), és olyan érzést kelt
bennünk, mintha ott lennénk (katarzis). Ez a "jelenlét" megmozgat minket, indukál
minket, és megérteti velünk, hogyan működik az élet (ARISTOTELES, 2003).
Így annak a jogalkalmazónak, akinek a legjobb lehetősége van arra, hogy áláspontját
közelebb hozza az általa védett félhez, nagyobb lehetősége van arra, hogy
védekezését (vagy vádaskodását) abban az értelemben végezze el, hogy az
elhangzottak valójában megérintsék azokat, akik passzívan ülve hallgatják, azzal a
nehéz feladattal, hogy ítélkezzenek és megpróbálják megtalálni a kérdést lezáró
igazságot.
Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a technika és az improvizáció
olyan erőforrások, amelyeket a tapasztalt szakemberek akkor használnak, ha nem
állnak rendelkezésre előzetes, mélyreható ismeretek.
Ezért azoknak, akiknek sikerül ötvözniük a mélységet és a technikát, nagyobb
esélyük van arra, hogy dolgozatukat nemcsak a zsűri, hanem az egész ott képviselt
társadalom is elfogadja.
A szóban forgó kutatással kapcsolatos tanulmányok további elmélyítése
érdekében konkrét eseteket vagy azonos témájú esetek egy csoportját kívánjuk
elemezni, hogy megértsük, van-e valamilyen egyediség a szereplők által bemutatott
teljesítményben.
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A projektben előirányzott másik felhasználási lehetőség az lenne, hogy elemezzék
az alábbi eseteket
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széles körben elterjedt a médiában, és megpróbáljuk megérteni, hogy az esetek
nyilvánosságra kerülése és hírneve miatt van-e nagyobb performatizáció ebben az
esetben, mint más esetekben.
Úgy véljük, hogy ez a tanulmány a hang poétikájának területéhez kapcsolódik,
mert az ebből a szemszögből szemlélt elemzés lehetővé teszi, hogy ezeket a
megnyilvánulásokat úgy értsük, mint valami olyasmit, ami gyümölcsöt és ezáltal
esztétikai élvezetet generál. Úgy véljük, hogy a meggyőzés a jog alkalmazói és
beszélgetőpartnereik között zajlik.
Ha az érvelésre akkor kerül sor, amikor a nyilvánvaló véget ér, akkor az előadás
a folyamat megerősítésének tekinthető, amely hozzáadott értéket ad a közönségnek
a megvédett tézisről való meggyőzéséhez használt érvekhez.
Így megakadályozható, hogy egy ártatlan személyt bűnösnek találjanak, vagy
egy esetleges bűnös személyt szabadon engedjenek. De nem lenne-e ennek az
ellenkezője igaz, és nem lehetne-e az előadást kétes célokra felhasználni? Ebben a
tekintetben az üzemeltetőn és a párnáján múlik, hogy jóra vagy rosszra használja-e
ezt az érvelési forrást. A jogi szakemberek feladata eldönteni, hogy az etikai és
erkölcsi értékeknek a pénz felett kell-e állniuk.
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ABSZTRAKT:

A

technológia

hatása

a

munkaviszonyokban hozzájárult a munka új
formáinak

megjelenéséhez,

különösen

a

távmunkához, amelyet egyfajta távmunkaként
mutatnak be. A távmunka szabályozása a
posztmodern, egyre inkább technológiai világ
igényeiből fakad, és így a jogszabályoknak újra
kell találniuk magukat, hogy alkalmazkodni
tudjanak a társadalmi igényekhez. A távmunkát
a

számítógépes

használata

és

telematikai

eszközök

jellemzi,

amelyek

képesek

megváltoztatni a munkavállaló és a munkáltató
közötti kapcsolatot. A távmunkát és annak
következményeit, valamint az 12551/11. sz.
törvényből és a 13467/ sz. törvényből eredő
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amelyek a személyes irányítási eszközöknek
a telematikus és számítógépes eszközökkel
való egyenlővé tételével újítanak. A CLT 75B cikke megállapítja, hogy a túlnyomórészt a
munkáltató telephelyén kívül, információs
technológiák és kommunikációs eszközök
felhasználásával történő szolgáltatásnyújtás,
amely jellegénél fogva nem minősül külső
munkavégzésnek,
technológiai

megerősítve,

eszközök

munkáltató
exteriorizációja.

használata

irányítási

alárendeltségen

keresztül
A

hogy

e
a

jogkörének
történő

jogszabályoknak

a

valósághoz kell igazodniuk, szabályozniuk
kell a munkaviszonyokat, hogy garantálják
az alapvető jogokat, valamint a szociális
alkotmányos elvek és az anyagi munkajog
konkretizálását. A legtöbb fejlett és fejletlen
országban a távmunka valóság, és mint
ilyen, a munka világának modernizálása
érdekében fejlődik. A bíróságok felfogása
ebben a kérdésben az igazságos munkához
való jog biztosítása és kiterjesztése volt,
hogy érvényt szerezzen az emberi méltóság
elvének és a munka társadalmi értékének
alkotmányos alapjának, az Alkotmány 1.
cikke szerint.
Kulcsszavak: Munkaügyi reform.
Távmunka. Munkajog.
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A MUNKAÜGYI REFORM (13.467/2017. SZ. TÖRVÉNY) ÉS AZ ÚJ TELEFONOS
PARADIGMÁK BRAZÍLIÁBAN
ABSZTRAKT: A technológia hatása a munkaviszonyokra hozzájárult az új
munkaformák megjelenéséhez, különösen a távmunkához, amely egyfajta
távmunkaként jelenik meg. A távmunka szabályozása a posztmodern, egyre inkább
technológiai világ igényeivel szemben merül fel, és így a jogalkotásnak újra kell
találnia magát, hogy megfeleljen a társadalmi igényeknek. A távmunkát a
számítógépes és telematikai eszközök használata jellemzi, amelyek képesek
megváltoztatni a munkavállalók és a munkaadók kapcsolatát. A cél a távmunka és
annak következményeinek, valamint a 12.551/11. és a 13467/11. törvényből eredő
változások megvitatása, amelyek a személyes irányítási eszközöknek a telematikus
és számítógépes eszközökkel való egyenlővé tételével újítanak. A CLT 75-B cikke
kimondja, hogy a túlnyomórészt a munkáltató telephelyén kívül, olyan információs és
kommunikációs technológiák felhasználásával történő szolgáltatásnyújtás, amelyek
jellegüknél fogva nem minősülnek külső munkavégzésnek, ezzel megerősítve, hogy e
technológiai eszközök használata a vezetői hatalom alárendeltségi viszonyok révén
történő kiszervezése. A jogszabályoknak meg kell felelniük a valóságnak,
szabályozniuk kell a munkaügyi kapcsolatokat, hogy garantálják az alapvető jogokat,
valamint a szociális alkotmányos elvek és a munkaügyi anyagi jog végrehajtását.
Számos fejlett és fejletlen országban atávmunka valóság, és mint ilyen, a
munkaerőpiac modernizálása érdekében fejlődik. A bíróságok felfogása szerint a
munkajogok biztosítása és kiterjesztése az emberi személy méltóságának elve és a
munka társadalmi értékének alkotmányos alapja, az Alkotmány 1. cikke szerinti
alkotmányos alap érvényre juttatása érdekében történt. KULCSSZÓK: Munkaügyi
reform. Távmunka. Munkajog.

1 | BEVEZETÉS
A posztmodernitás megjelenésével hatalmas fejlődés következett be az
információs és kommunikációs technológiák terén. A globalizáció megváltoztatta az
emberi kapcsolatok módját, vagyis az ember különböző telematikai és számítógépes
eszközökön keresztül kezdett el kapcsolatot teremteni. Ezek az újítások a munkajog
területére is bekerültek, és így a munkaügyi kapcsolatok jelentős változásokon
mentek keresztül.
Tekintettel az új piaci, gazdasági, társadalmi és jogi forgatókönyvre, a pozitív
jogszabályokat a tényleges helyzethez kellett igazítani. A munkaügyi kapcsolatok
modernizálódtak, ami a munka egy új típusának, a távmunkának a kialakulásához
vezetett.
A távmunka a távmunka műfajának egyik fajtája, akárcsak az otthoni munka,
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amely viszont a munkáltató kereskedelmi létesítményén kívül végzett munkára utal. A
távmunkát az otthoni munkavégzéstől éppen a technológia munkaeszközként való
használata különbözteti meg.
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a munkavállaló által, valamint a munkáltató által végzett ellenőrzés és felügyelet
eszköze. Így megerősíthetjük, hogy a technológia mennyire nélkülözhetetlen ebben
az új munkamódszerben.
A justrabalbalisták a munkajogi konszolidáció (CLT) 62. cikke szerint definiálták
a távmunkát, azaz a munkaidő-beosztással összeférhetetlen külső tevékenységet.
Ebben az esetben egy olyan munkával állnánk szemben, amelynek munkaideje nem
szabályozott.
2011-ben a távmunkát munkaviszonynak ismerték el a 2011. december 15-i
12.551. számú törvénnyel, amely módosította a CLT 6. cikkét, és a távmunkást a
személyes munkavégzéssel rendelkező munkavállalóval tette egyenlővé, így a
távolról végzett munka a munkáltató telephelyén végzett munkával egyenértékű.
Annak érdekében, hogy ne legyen különbség a távmunkás és az élőmunkás
között, a CLT 6. cikkének egyetlen bekezdése szerint kritériumot állapítottak meg,
mégpedig a munkaviszony feltételezésének jellemzését.
A munkaviszonyt jellemző előfeltételek között érdemes megemlíteni az
alárendeltséget, mivel ez az a munkaszerződésből levezetett jogi helyzet, amely a
munkáltatóra ruházza a munkavállaló által végzett tevékenység feletti irányítási
jogkört. A CLT 6. cikkének egyetlen bekezdése, amelyet a 12.551/2011. sz. törvény
tartalmazott, újítást jelentett azáltal, hogy a személyes irányítási eszközöket a
telematikai és számítógépes eszközökkel tette egyenlővé, megerősítve ezzel, hogy e
technológiai eszközök használata az irányítási jogkör exteriorizációját jelenti, így
teljesül az alárendeltségi követelmény. Ettől kezdve elmondható, hogy a távmunkás
valóban munkavállaló, a munkaviszony alanyaihoz kapcsolódó valamennyi joggal,
mivel jogilag a munkáltatónak van alárendelve.
A távmunkát már a munkajog is munkaviszonynak tekintette, de a technikaitudományos forradalommal elengedhetetlen volt a távmunka egyfajta távmunkaként
szabályozott távmunka jogi természetének megvitatása annak érdekében, hogy a
távmunkások számára alapvető jogokat lehessen biztosítani.
Miközben a távmunkát végző munkavállalót megilletik a munkaviszonyban rejlő
munkajogok, a távmunkát már nem lehet a munkanap meghatározásával
összeegyeztethetetlen tevékenységként felfogni, mivel a számítógépes és telematikai
eszközökkel történő irányítás hatalma lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy
felmérje

a

munkarend

időtartamát,

és

így

meghatározza

a

munkavállaló

munkanapját.
A kutatás célja, hogy megvitassa a távmunka foglalkoztatási módját és annak
következményeit, valamint a 12.551/11. sz. törvényből és a 13.467/2017. sz.
törvényből eredő változásokat. A távmunka a munkáltató kereskedelmi telephelyén
kívül végzett bármilyen munka, viszont a
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A távmunka az otthoni munkavégzéstől a telematikai és számítógépes eszközök
használatának nélkülözhetetlensége miatt különbözik. Bemutatjuk a távmunka
módozatait: otthoni távmunka, távmunka távközpontokban és mobil távmunka.
Egy másik kiemelendő pont a 13,467/2017. sz. törvény (munkaügyi reform)
távmunka-módszerre gyakorolt hatásai, konkrétan a távmunkavállalók munkaidejének
meghatározása. Érdemes megjegyezni, hogy a távmunkás csak akkor jogosult
túlórára, ha a munkaidejét megfelelően ellenőrzik. Ezért a telematikai és
számítógépes eszközöket is fel kell használni erre a célra, hogy a távmunkásoknak
biztosítva legyenek a munkajogaik.
A kutatás bibliográfiai jellegű, folyóiratok, tanok, disszertációk felhasználásával.
és ítélkezett.

2 | TELEWORKING
Szociológusok

és

filozófusok

tanulmányozták

az

úgynevezett

"posztmodernitást", hogy megértsék, hogyan zajlanak a kapcsolatok ebben az új
forgatókönyvben. Vannak, akik "hipermodernitásként" értelmezik, mások a "folyékony
modernitás" kifejezést részesítik előnyben, a munkajog számára fontos, hogy
foglalkozzunk azzal, hogy a modernitás hogyan hozott új paradigmát a munkaügyi
kapcsolatokban (GARCIA, 2013).
A technikai-tudományos fejlődés az elektronikus, számítógépes és távközlési
eszközök használata révén új formáit biztosította az interakciónak és a munkáltató
munkavállaló irányítási jogának a munkavállaló felé történő gyakorlásának.
Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az új valóságban a munkavállalónak
lehetősége van arra, hogy a munkáját a munkáltató telephelyén kívül máshol is
végezze, így a munkavállalónak a kereskedelmi létesítményben való fizikai jelenléte
nem szükséges.
A CLT 1943-ból származik, és ezért modernizálásra szorult, hogy követni tudja
a társadalmi-gazdasági változásokat ebben a posztmodern forgatókönyvben. Ma már
a globalizáció korszakában vagyunk, és emiatt a munkajogon keresztül meg kell
felelnie a munkajog minden olyan jogviszonynak, amely ebben a jogágban rejlik,
különösen azoknak, amelyekre a CLT nem terjed ki, így a munkajog szövegének
reformokra és kiegészítésekre van szüksége.
A modernitással a pozitív szöveg bizonyos helyzetekben elavulttá válik, és
jogszabályi kiegészítést igényel, hogy a norma képes legyen illeszkedni a
tényvilághoz. Időközben a 12,551/2011. sz. törvény, amely módosította a CLT 6.
cikkét, elismerte a távmunkát, és az ilyen típusú munka (telematikus és
számítógépes) irányítási eszközeit a távmunkával egyenértékűvé tette.
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személyes és közvetlen, amelyek lehetővé teszik a munkáltató számára az irányítási
jogkör gyakorlását, és így jellemzik az alárendeltség jogi feltételezését (RESENDE,
2014).
A jogszabályi újítással a távmunka egy olyan nemzetség, amelynek az otthoni
munka és a távmunka a faja. Az otthoni munka a munkáltató telephelyén kívül, azaz
a munkavállaló saját lakóhelyén végzett munka. Ahhoz, hogy munkavégzésnek
lehessen minősíteni, a munkáltató nevében, a munkáltató felügyelete és irányítása
alatt kell végezni, tehát alárendeltségnek kell minősülnie. Szükséges az ellenérték
megfizetése is, fizetés hiányában nincs szó otthoni munkáról.
A Polgári Törvénykönyv 70. cikke szerint "a természetes személy lakóhelye az a
hely, ahol végleges szándékkal letelepedett". A Polgári Törvénykönyv törvénye
viszont az otthoni munkát úgy határozza meg, mint "a munkavállaló otthonában vagy
családi műhelyben, az őt díjazó munkáltató megbízásából végzett munkát". Fontos
megérteni, hogy a "családi műhely" pontosan az a fizikai tér, ahol a munkavállaló a
mesterségét végzi (DELGADO, 2016).
A doktrína azonban rugalmasabbá tette a fent említett fogalmakat annak
érdekében, hogy nagyobb számú, a munkáltató telephelyén kívül dolgozó
munkavállalóra is kiterjedjen, biztosítva számukra az alkotmányosan garantált
jogokhoz való hozzáférést. A lakóhely tehát az a hely, ahol a munkavállaló a
munkáltató közvetlen és személyes felügyelete nélkül nyújt szolgáltatást a
munkáltatónak, mivel ez a munkáltató telephelyén kívüli hely.
Az a tény, hogy a munkát a munkáltató kereskedelmi létesítményén kívül
végzik,

nem

mentesíti

a

munkavállalót

a

munkavállalói

minőséggel

járó

követelmények teljesítése, valamint a munkaviszonyra jellemző előfeltételek alól,
mivel e feltételek hiányában nem áll fenn munkavégzésre és/vagy foglalkoztatásra
irányuló jogviszony a CLT 2. és 3. cikke szerint.
Köztudott, hogy a munkát személyesen, a munkavállalónak magának kell
kifejtenie, aki viszont természetes személy, ennek a munkavállalónak a munkát
szokásosan,

a

munkáltatója

alárendeltségében,

ebben

az

esetben

telekommunikációs eszközökkel, és végül terhelő módon kell végeznie. Az otthoni
munkavégzés esetében a személyiség és az alárendeltség a leghalványabb
követelmény, azzal a kivételes jelleggel, amellyel az irányítási jogkört ebben a
munkatípusban gyakorolják (LEITE, 2017).
Egyértelmű, hogy a doktrína enyhítette az otthoni munka személyes jellegét,
amennyiben az nem családi vállalkozás. Az alárendeltséggel kapcsolatban ez a
feltételezés az elvégzett munka feletti ellenőrzés és felügyelet jelenlétén keresztül
elemezhető.
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a munkavállaló által. Fontos megkülönböztetni az otthon dolgozót a független
munkavállalótól, mivel az utóbbi vállalja a tevékenység kockázatát, és nincs
alárendeltségi viszonyban a munkáltatóval.
A távmunka egyfajta távmunka, és nem csak abban különbözik a többi
módozattól, hogy a munkát a munkáltató telephelyén kívül végzik, hanem főként
abban, hogy a munkát hogyan fejlesztik ki, azaz telematikai eszközökkel és/vagy
számítógépes eszközökkel. A technológiai korszakban élünk, ezért a munkaügyi
kapcsolatok is dinamikusabbá váltak, hogy lépést tartsanak a globalizált világgal.
Fontos hangsúlyozni, hogy a távmunka egyfajta munkaviszony, így meg kell
felelnie az e munkaviszonyban rejlő követelményeknek, ahogyan azt a munka során
már kifejtettük. Egy másik fontos szempont az a tény, hogy a posztmodern
társadalom megköveteli az információk rekordidőn belüli áramlását, és így a
távmunka kulcsszerepet játszik a földrajzi korlátok lebontásában (MARTINS, 2011).
A minden vállalkozó, különösen a brazil vállalkozók által elszenvedett pénzügyi
nehézségek miatt ezekben a napokban, amikor országunk politikai, társadalmi és
gazdasági válsággal néz szembe, meg kell találni a módját annak, hogy kevesebből
többet termeljünk, azaz optimalizálni kell a termelési láncot, kevesebbet költve és
többet termelve. Miközben a munkavállaló otthon dolgozva jó eredményeket érhet el
és produkálhat, csökkentve ezzel a kereskedelmi létesítmény fenntartási költségeit,
elmondható, hogy a távmunka egy hipotézis az országunkat sújtó válsággal való
szembenézésre.
Figyelembe kell venni a munkavállaló és a munkáltató közötti kapcsolatot is,
amely nem személyesen marad meg a mindennapi élet rutinjával, mivel az irányító
hatalom, bár a munkáltató gyakorolja, többek között azért, hogy legyen kialakított
alárendeltség és a létrehozott kapcsolat valóban munkaviszony legyen, a
távmunkában nem személyesen történik, hanem olyan eszközökön keresztül,
amelyek képesek összehozni a munkaviszony alanyait, ami egészségesebbé és
minőségibbé teszi a kapcsolatot. Ami konzisztenciálisan alátámasztja a magasabb
termelékenységet, mivel az elégedett munkavállaló produktív munkavállaló (LEITE,
2017).
Másrészt nem szabad megfeledkezni a rendkívül virtuális kapcsolatok
személytelenségéről, meg kell tartani az egyensúlyt, ahol egy finom vonal választja el
a számítógépes és telematikai eszközökön keresztül történő irányítás hatalmát a
magánélet korlátozásától, mivel amint a munkavállalót a kommunikációs eszközök
révén online tartják, a munkaideje összekeveredik a pihenőidejével.
A CLT 6. cikke a távmunkával foglalkozik, de különbséget kell tenni a következők
között
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az otthoni távmunka. Míg a távmunka különböző tevékenységek során végezhető, az
otthoni munka a kézi munkára vonatkozik.
Ahogy a szó etimológiája is rámutat, a távmunkát általában a munkáltató
kereskedelmi létesítményén kívül és a munkavállaló lakóhelyén végzik, azonban a
doktrína szerint ez alól az értelmezés alól vannak kivételek, mivel jelenleg léteznek
olyan munkaügyi központok, amelyek a létesítményen és a lakóhelyen kívül vannak,
ez egy harmadik lehetőség lenne a munkavállaló számára, azaz ez lenne a
"munkavállalók munkahelye" és nem a munkáltatóé.
A távmunka a decentralizált munka új típusaként jelenik meg, munkaügyi
központok, "szatellitközpontok" révén, mivel a munkavállaló kapcsolatban marad a
munkáltatóval, aki viszont gyakorolja az irányítási jogkört.
Ezen túlmenően ez az új munkamódszer lehet transzregionális, transznacionális és
transzkontinentális is. Ez a fajta munka még a mozgó tevékenységet is lehetővé
teszi. Közép- vagy magas képzettséggel rendelkező személyek végzik, akik a
tevékenységek végzése során információs technológiát vagy távközlést használnak
(BARROS, 2010, 349. o.).

Mivel a távmunka a távmunka olyan típusának minősül, amely a munkaviszony
jellegzetes követelményeinek bemutatásával a munkavállalónak munkavállalói
státuszt tulajdonít, meg kell jegyezni, hogy a távmunkások és az egyéb munka- és
foglalkoztatási formák közötti egyenlő bánásmód elengedhetetlen, amint azt a
szövetségi alkotmány 5. cikkének caputja és 7. cikkének XXXII. inc. cikke előírja.
A távmunkát otthoni távmunkára, távmunkára távközpontokban végzett
távmunkára és mobil távmunkára osztják.
Ha a munkát a munkavállaló otthonában végzik, akkor
otthoni távmunka. A távmunkáról távközpontokban akkor beszélünk, amikor a munkát
a munkáltató kereskedelmi létesítményén és lakóhelyén kívül végzik, más
munkavállalókkal közös struktúrákban. Másrészt a mobil távmunka olyan távmunka,
amelynek helye nincs meghatározva, és amely bárhol előfordulhat. Így minden
távmunka távmunka, de nem minden távmunka távmunka, mert lehet távmunka
telematikai erőforrások és/vagy számítógépes eszközök használata nélkül is.

3 | 12.551/2011. SZ. TÖRVÉNY ÉS AZ ART. 6º DA CLT
A különösen a XXI. században bekövetkezett változások kísérése érdekében a
brazil törvényhozás szabályozási hiányosságokat állapított meg a távmunka
tekintetében. A munka világában a valóság megváltozott, és a jogszabályok
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A munka törvénykönyvének alkalmazkodnia kell az új tényálláshoz. A CLT-nek
biztosítania kell a munkavállalók szociális és alapvető jogait, miközben egy új típusú
munkaviszony jön létre, elengedhetetlen, hogy ez a munkaviszony ugyanúgy
biztosított legyen, mint a többi, már létező munkaviszony.
A brazil jogrendszerben ezek a kérdések bekerülnek az igazságszolgáltatásba,
és a bíróságok felsőbb szintjein vitatják meg őket, hogy fenntartsák az egységes
felfogást, megoldják a konfliktusokat és kitöltsék a hiányosságokat. Ez történt a
távmunka esetében a munkaviszony meglétéről vagy hiányáról szóló vitában is.
Egyébként lásd a Legfelsőbb Munkaügyi Bíróság (TST) letartóztatásának egy részét:
[... Az alárendeltségnek ezen új, modern és aktualizált megközelítésén belül az
otthon dolgozók, még ha a home office paramétereibe illeszkednek is, valóban
beosztottnak és így tényleges alkalmazottnak tekinthetők. Nem tagadható
azonban, hogy az ilyen munkavállalók elvileg általában véve a CLT 62. cikkének
kivételes jogi típusába tartoznak, a nem ellenőrzött műszakok azon paraméterét
teljesítve, amelyről a munkajogi rend beszél (CLT 62. cikk, I. cikk, CLT). [...] (TST 6. PANEL, 2010)

Tekintettel a fent említett hiányosságra, valamint ajoggyakorlati konfliktusokra és
eltérésekre, a 12,551/2011.

sz. törvény módosította a szeletre vonatkozó

jogszabályok 6. cikkét. A törvény célja éppen az volt, hogy szabályozza a munkaügyi
kapcsolatokban, különösen a munkaviszonyokban használt új információs és
kommunikációs technológiákat. A cikk caputja ratifikálta az alkotmányosan garantált
egyetértést, ahol tilos a távmunkások és más munkavállalók közötti bármilyen
megkülönböztetés, az utolsó része pedig felhívja a figyelmet arra, hogy teljesülniük
kell azoknak a feltételeknek, amelyek a kapcsolatot munkaviszonyként jellemzik: a
személyesség, az eseménymentesség, a ráutaltság és az alárendeltség.
Az alárendeltség elengedhetetlen feltételezés, amelyet a távmunkában nehéz
értékelni, mivel nincs személyes irányító hatalom. De ezen a ponton a CLT 6.
cikkének egyetlen bekezdése vállalta magára a telematikai és számítógépes
eszközök

személyes

eszközökkel

való

egyenlővé

tételét.

Így

a

Munka

Törvénykönyvének törvénye megerősíti a távmunkások, különösen a távmunkások
munkavállalói helyzetét (NASCIMENTO, 2011).
Fontos elemezni, hogy a 12.551/2011. sz. törvény által végrehajtott módosítás a
munkajog egyik alapelvét, azaz a munkavállalók minél nagyobb számú típusának
megértését tette lehetővé, hogy minél több munkavállalónak biztosítsák a jogait. Ez
egy expanzív jellegű norma, amely a távoli ellenőrzést a közvetlen ellenőrzéssel teszi
egyenlővé, és a demokratikus jogállamiságban ratifikálja a jogi-munkaügyi területet.
A távmunkát már korábban is munkaviszonynak ismerték el, az újítás éppen a
távmunkában van, attól a pillanattól kezdve, hogy a jogalkotó feltételezi ezt az új
típusú foglalkoztatási formát, a munkaviszonyt jellemző követelmények birtokosa.
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foglalkoztatás, amelyet a pozitivizált normának kell támogatnia (NASCIMENTO, 2011).
Ebben a munkamódszerben, miközben a munkáltató költségei csökkennek,
főként a kereskedelmi létesítmény fenntartása tekintetében, a munkavállaló
magánéletében is károkat okoz, mivel a munkaidő összekeveredik a pihenőidővel,
mivel a munkavállaló és a munkáltató állandó kapcsolatban áll egymással, és a
munkáltató ezen a kapcsolaton keresztül gyakorolja ellenőrzési és irányítási jogkörét.

4 | TÁVMUNKA ÉS TÚLÓRA
A munkanap az a napi időtartam, amely alatt a szolgáltatásnyújtás, a
munkáltató rendelkezésére álló idő és a fizetett szünetek tartama. Az 1988. évi
Alkotmány meghatározza, hogy a munkavállaló napi munkaideje legfeljebb 8 (nyolc)
óra, heti munkaideje pedig legfeljebb 44 (negyvennégy) óra.
Delgado (2016) azt állítja, hogy a "szerződéses rendelkezésre állási időnek"
három kifejezése van: munkanap, munkavégzés időtartama és munkaidő.
A munkanapnak viszont szűkebb meghatározása van, amely arra az időre
vonatkozik, amelyet a munkáltató a munkavállaló munkaerejét felhasználhatja, azaz a
munkáltató rendelkezésére álló idő. Fontos hangsúlyozni, hogy a munkajog
előrelépést tett ebben a kérdésben, kiszélesítve a munkanap fogalmát, és beillesztve
a fizetett szüneteket a munkanapba. A munkanap pontosan a munkatevékenység
kezdete és vége közötti idő. A CLT viszont a CLT 74. cikke alapján meghatározza,
hogy a munkarendet a munkahelyen jól láthatóan ki kell függeszteni.
Ha a munkavállaló munkarendje megváltozik, és ennek következtében a
munkanap is módosul, ez a brazil munkaügyi törvények rendelkezései szerint
túlórának minősül, amely esetben a munkavállaló jogosult a túlórára.
A túlórákért a rendszeres órabér legalább ötven százalékát (50%-át) kell
kifizetni, az 1988. évi szövetségi alkotmányban előírtak szerint.
Ahhoz, hogy a munkavállaló jogosult legyen túlórára, a munkaidejét ellenőrizni
kell, akár elektronikus vagy kézi időbeosztáson keresztül, akár személyesen a
felettesén keresztül. A távmunkás nem mindig ellenőrzi a munkaidejét, és emiatt nem
jogosult túlórára, ex vi a CLT 62. cikkének rendelkezései szerint.
A távmunkás munkaidejét nem ellenőrzik, ezért a CLT 62. cikkének III. pontja
szerinti kivétel hatálya alá tartozik. A munkáltató azonban kamerák, számítógépes
alkalmazások, mobiltelefonok stb. segítségével megfigyelheti a munkavállalót,
gyakorolva
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így annak irányítási jogkörét, és így a munkavállaló jogosult a túlórákért járó
díjazásra, ha van ilyen (CASSAR, 2017).
Bár a távmunkás alkotmányosan garantált jogként jogosult túlórát kapni,
elengedhetetlen, hogy legyenek mechanizmusok a munkaidő ellenőrzésére, hogy ez
a jog érvényesülhessen, azonban ha nincs lehetőség a munkaidő ellenőrzésére,
nyilvánvalóan nem beszélhetünk túlóráról.
Ezért szükséges a munkavállaló és a munkáltató közötti kapcsolat és
kapcsolatfelvétel számítógépes eszközökkel, például szoftverekkel, bejelentkezési és
kijelentkezési rendszerekkel és telematikai eszközökkel. Nem állíthatjuk azonban,
hogy ezek az ellenőrzési eszközök tévedhetetlenek, mert hibáknak vannak kitéve, de
ez nem elég ahhoz, hogy kijelentsük, hogy a túlórák rendszere összeegyeztethetetlen
a távmunka módjával.
A doktrína által tárgyalt másik fontos tényező az a tény, hogy a távmunka
szabadságot biztosít a munkavállaló számára a szolgáltatásnyújtás helyét és a
számára legmegfelelőbb munkaidőt illetően. Miután a munkavállaló maga is inkább
éjszaka termel, nem kell beszélni a további éjszakai munkaidőről, valamint a hétvégi
munkavégzés választása nem vezet kétszeres fizetett pihenőidőhöz, mivel az ilyen
összegeket csak akkor kell kifizetni, ha a munkáltató ilyen sajátosságokat ír elő
(BARROS, 2015).
Így megállapítható, hogy a szabály az új posztmodern valóságból eredő
elektronikus és számítógépes eszközökkel végzett távmunka formájában engedélyezi
a munkanap számítását, mivel nincs tilalom a távmunkás rendkívüli munkanapjára
vonatkozóan, sőt, a túlóra jellegű szolgáltatás nyújtása a munkajogi, alkotmányos és
esetjog szerinti túlóra kifizetését vonja maga után.

5 | TÁVMUNKA ÉS A MUNKAÜGYI REFORM
A 13.467/17 törvény mélyen megváltoztatta a CLT-t. A 75-B. cikk most
távmunkának tekinti "a főként a munkáltató telephelyén kívül, információs és
kommunikációs technológiák felhasználásával történő szolgáltatásnyújtást, amely
jellegénél fogva nem minősül külső munkavégzésnek". A munkaügyi reform
megjelenéséig a távmunkával kapcsolatos utolsó újítás 2011-ben történt, az
12551/11. sz. törvény révén, amely módosította a CLT 6. cikkét. A távmunkára
vonatkozó változások a 62. cikk III. inc. és a 62. cikk III. cikke és a 62. cikk III. cikke
révén történtek.
75-A és 75-E között, mind a CLT területén.
A CLT 62. cikkének I. szakasza meghatározza, hogy a külső tevékenységet
végző munkavállalók nem tartoznak a munkaidő megállapítására vonatkozó
szabályozás hatálya alá, így a távmunkások is beletartoznának ebbe az eszközbe,
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ami veszélyezteti a munkaidő-szabályozást.
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a túlórák díjazása. Kijelentik azonban, hogy ezt a rendelkezést csak olyan esetekben
fogják alkalmazni, amikor a fenti cikk szerint a munkanapot nem lehet rögzíteni, a
rögzítéssel összeférhetetlen irodák esetében.
A 75-B. cikk a távmunka fogalmát úgy határozta meg, mint "a szolgáltatások
nyújtása főként a munkáltató telephelyén kívül, informatikai és kommunikációs
eszközök

felhasználásával,

munkavégzésnek".

A

amely

jellegénél

meghatározáson

nem

fogva

túlmenően

minősül

megállapította,

külső

hogy

a

munkavállalónak a kereskedelmi létesítményben való jelenléte nem zavarja meg a
távmunkát.
Jelenleg a törvény előírja, hogy a távmunkamódszer minden tevékenységét
ismertetni kell a munkaszerződésben, beleértve a távmunkaszerződés személyes
munkavégzésre történő módosításának lehetőségét is.
Ami a számítógépes és telematikai eszközöket illeti, a munkaügyi reform a
munkavállaló felelősségét határozta meg, és rögtön láthatjuk a kárt ebben az
értelemben, hogy a vállalkozói tevékenység terhét, amelynek a munkáltatót kellene
megilletnie, mivel ez a munkáltatói figura jellegzetes követelménye, a munkavállalóra
hárítják.
A CLT 75-D cikkének elemzése során azonban megállapítható, hogy a
tevékenységgel kapcsolatos költségek nem kerülnek át a munkavállalóra, mivel azok
a munkáltatót terhelik. A szövegben az szerepel, hogy a munkaeszközökkel
kapcsolatos költségtérítésről a szerződésben rendelkezni kell.
Ha azt elemezzük, hogy a munkaviszony célja egy szolgáltatás nyújtása és
ellenérték fizetése, akkor a munkáltatónak a munkavállaló szociális-gazdasági
helyzetének rovására kell keresnie a munka elvégzéséhez szükséges technikai
képességet, hogy a munkavállaló rendelkezésére bocsássa a munka elvégzéséhez
szükséges eszközöket.
Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy a munkaügyi reformból eredő valamennyi
módosítást a konkrét esetet megelőzően elemezni kell, a távmunka-módszer
sajátosságai miatt.

6 | JOGTUDOMÁNYI ELEMZÉS
Tekintettel a munkajogban a joggyakorlat fontosságára, a távmunkával
kapcsolatos joggyakorlatot elemezzük annak megértése érdekében, hogy mi a
bíróságok felfogása a távmunka e típusáról. A 12.551/2011. sz. törvény megjelenése
előtt a bíróságok már megértették, hogy az otthon dolgozók tényleges munkavállalók,
a munkaviszonyra jellemző követelmények teljesülése miatt, a TRT 3. régiójának
ítélete szerint, kiemeli:
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MUNKAVISZONY. A munkavállaló lakóhelyén történő szolgáltatásnyújtás nem
akadálya a munkaviszony elismerésének, ha a CLT 3. cikkében előírt
feltételezések fennállnak, mivel a feltételezés csak az otthoni munkavégzést
bizonyítja. Továbbá, figyelembe véve, hogy a vállalat a tevékenység végzéséhez
olyan eszközöket biztosított, mint a telefonvonal, számítógép, nyomtató és
bútorzat, úgy vélem, hogy a távmunka feltételezése jellemző, mivel a kiigazítás
speciális tevékenység végzését jelentette az információs technológia és a
távközlés segítségével (TRT - 3rd R - RO 977/2009- 129-03-00.7 - Rel. Jesse
Claudio Franco de Alencar - DJe 26/11/2009 - 97. o.).

A

munkaviszony

jellemzésének

másik

fontos

követelménye

az

eseménytelenség. Egyes munkákat a folytonosság hiánya jellemez, ezért azokat
munkaviszonynak és nem munkaviszonynak nevezik. Az informatika megjelenésével
és a távoktatás fejlődésével egyre több olyan tanár van, aki oktatóként dolgozik,
sokszor a megnevezés célja a munkaviszony megszüntetése. A 3. régió TRT-je 2010
óta úgy döntött, hogy a távoktatási formában oktató tanár, függetlenül az oktatott
kurzusok időtartamától, folyamatosan dolgozik, és ezért megilletik a munkavállalókat
megillető munkajogi jogok. Figyelemre méltó:
MUNKAVISZONY. TANÁR. TÁVOKTATÁSI TANFOLYAMOK. Valamint
A megtámadott ítélet szerint a panaszost intuitu personae vették fel távoktatási
tanfolyamok tanácsadására. [A távoktatás esetében nem lényeges a
munkavállaló mindennapos fizikai jelenléte az oktatási intézményben, hogy a
munkaviszony létrejöjjön, mint a külső munkavégzés és a távmunka esetében.
Aki távoktatási tanfolyamok pedagógiai projektjébe kapcsolódik be, otthon dolgozik
a munkáltatónak, távmunkacsoportban vesz részt, vagy egyedül otthon online
munkavégzésre vesz fel, teljes mértékben teljesítette a munkaviszony jogviszony
fennállásának bírósági megállapításához szükséges eseménytelenség
követelményét. (TRT - 3rd R - 3rd T - RO 00423-2009-042-03-00-1 RO - Rel.
Milton V. Thibau de Almeida - DJe 8/2/2010).

A Legfelsőbb Munkaügyi Bíróság (TST) álláspontja szintén a távmunkások
munkavállalókkal való egyenlőségének értelmében volt, kiemelve az alárendeltség,
pontosabban a strukturális alárendeltség feltételezésének fontosságát.
FELÜLVIZSGÁLATI SZÁMLA. FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM. BELFÖLDI
HIVATAL: KERET ÉS JOGI HATÁSOK. EGYÉB KÉRDÉSEK: HELYETTESÍTÉS.
FUNKCIÓK HALMOZÓDÁSA. TÚLÓRA. ÉJSZAKAI KIEGÉSZÍTŐ. KÉSZENLÉTI
SZOLGÁLATI IDŐ. MEGSZAKÍTOTT NYARALÁS. ELUTASÍTÓ HATÁROZAT.
KARBANTARTÁS. A távmunka és az otthoni munkavégzés (home office) az utóbbi
évtizedekben gyakorivá vált az új kommunikációs eszközök feltalálása, fejlesztése
és általánossá válása, valamint a vállalatok és intézmények új szervezeti és
irányítási formuláinak megjelenése miatt. [... Az alárendeltségnek ezen új, modern
és aktualizált megközelítésén belül az otthon dolgozók, még ha a home office
paramétereibe illeszkednek is, valóban beosztottnak, tehát tényleges
alkalmazottnak tekinthetők. Mindazonáltal nem tagadható, hogy az ilyen
munkavállalók elvileg általában véve a CLT 62. cikkének kivételes jogi típusába
tartoznak, a munkajogi rendben említett nem ellenőrzött utazások paraméterét
teljesítve (CLT 62. cikk, I. cikk). [...] Ugyanezen a vonalon a munkáltató által teljes
mértékben vagy teljes egészében nyújtott
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a munkavállaló otthoni munkavégzéséhez szükséges berendezések (telefonok,
mikroszámítógépek és azok eszközei stb.) főszabály szerint nem minősül elvben
munkabérnek, tekintettel annak túlsúlyos céljaira és instrumentális jelentésére. Az
időközi fellebbezés elutasítása (TST - 6. T - AIRR 62141-19.2003.5.10.0011 Előadó: Mauricio Godinho Delgado bíró - DJ 2010.4.16).

Ugyanakkor a CLT 62. cikkének I. szabálya alá sorolta az ilyen munkavállalókat,
akiket nem véd a munkaidő-szabályozás. Ezért a TST úgy értelmezte, hogy a
távmunkások valójában munkavállalók, de nem jogosultak a túlórákért járó díjazásra,
mivel nem lehetett volna meghatározni ezen munkavállalók munkaidejét, ami a
túlórák velejárója. 2010-ben a 3. régió TRT-je megvitatta a távmunka lehetőségét,
amikor a munkavállaló Brazílián kívül dolgozik.
A CLT 83. cikke a távmunkást úgy határozza meg, mint "aki a legtöbb
munkavállalótól eltérően a saját otthonában vagy családi műhelyében dolgozik az őt
fizető munkáltató megbízásából". A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
meghatározása szerint a távmunka a munkáltató kereskedelmi létesítményén kívül,
azaz "a központi irodákon kívül" végzett munka.
Amíg a munkavállaló otthonában, számítógépes és telematikai eszközökkel
végzi feladatát, addig távmunkát végez. A szóban forgó esetben egy olyan
munkavállalóról van szó, aki személyesen külföldön és távmunka keretében
Brazíliában dolgozott, és ezért a rendes fellebbezésben a munkaügyi területi
illetékességet vitatták meg. Lásd a joggyakorlat megértését:
TERÜLETI ILLETÉKESSÉG - SZEMÉLYES MUNKAVÉGZÉS KÜLFÖLDÖN ÉS
VIRTUÁLIS MUNKAVÉGZÉS AZ ORSZÁGBAN - A VÁLLALAT BRAZÍLIAI
TELEPHELYÉNEK VALÓ ALÁRENDELTSÉG - A MUNKAVÁLLALÓ KÉNYELME A MUNKAVÁLLALÁS JOGI ALAPELVEI
JURISDICTION. Személyes vallomásában a felperes tisztázta a bíróság előtt, hogy
"telefonon alkalmazták, amikor Curitibában lakott, hogy 30 napot dolgozzon az
angolai Luandában és 14 napot Brazíliában". Ezért a fellebbező bérbeadásának
helye egyértelműen Curitiba (Paraná állam). Bár a felperes megerősíti, hogy
Brazíliában Curitiba/PR, Salvador/BA és Belo Horizonte/ MG "home office"
rendszerben dolgozott, az alperesek egyike sem rendelkezik telephellyel Belo
Horizontéban. [...Így a munkaügyi bíróság területi illetékességének
meghatározását a személyesen külföldön szolgáltatást nyújtó és a brazil földön
távmunkát végző brazil munkavállaló hipotézisére vonatkozóan a CLT 651. cikke 1.
§-ának rendelkezésének analóg értelmezése (a CLT 8. cikkének caputja) diktálja,
amely megállapítja a területi illetékesség szabályát a külső (ügynök vagy
kereskedelmi utazó által nyújtott) munkavégzésre vonatkozó hipotézisre
vonatkozóan, és azt azon a helyen határozza meg, ahol a vállalatnak Brazíliában
képviselete vagy fióktelepe van, amelynek a munkavállaló a munkaszerződés
végrehajtása során személyesen külföldön és virtuális környezetben Brazíliában
alárendelt. [...]
(TRT-3 - RO: 00435201001603003 0000435-68.2010.5.03.0016, előadó: Milton
V.Thibau
de
Almeida,
harmadik
testület,
A
közzététel
időpontja:
2010.10.18.,2010.10.15. DEJT. 49. oldal. Hírlevél: Igen).
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A fenti ítéletből következik, hogy a munkaügyi bíróságok területi illetékességét
nem

szabad

megváltoztatni

vagy

akár

megszüntetni

a

távmunka

területi

rugalmassága miatt, mivel az virtuálisan történik, és térben nem lokalizálható. Még ha
a jogrendszer nem is fegyelmezi a munka transznacionalizálódásával járó területi
határokat, a hatáskörnek és a területi elhatárolásnak meg kell felelnie a joghatóság
alapvető szabályainak.
Így a területi illetékesség tekintetében a fenti bíróság ítélkezési gyakorlata úgy
értelmezi, hogy az azon a településen történik, ahol a társaságnak képviselete vagy
fióktelepe van, mivel a munkavállaló ezen a helyen van alárendelve, személyesen
külföldön és virtuális környezetben Brazíliában. 2011-ben a 12.551/2011. számú
törvényt adták ki, mivel a távmunka számos munkáltató és munkavállaló számára
valósággá vált, a 3.129/2004. számú törvényjavaslat indoklása szerint átírták:
A technológiai forradalom és a munka világának átalakulása a változó valóság
megértéseérdekében a jogrend állandó változtatását teszi szükségessé. A munkáltató
vagy annak képviselője és a munkavállaló közötti hagyományos közvetlen utasítást
napjainkban a távoli, telematikai eszközökkel történő utasítás váltja fel, amelyben a
munkavállaló nem is tudja, hogy ki adja ki az utasítási és ellenőrzési parancsot. A
távmunka sok munkavállaló számára valóság, anélkül, hogy a távolság és a
parancsot kiadó személy ismeretének hiánya megszüntetné vagy csökkentené a
munkaviszony jogi alárendeltségét (BRASIL, 2011).

Így a 12.551/2011. sz. törvény hatályba lépett, és módosította a CLT 6. cikkét,
és kapott egy egyetlen bekezdést, amely alárendeltségi szempontból a számítógépes
és telematikai eszközöket a személyes felügyeleti és irányítási eszközökkel tette
egyenlővé.
A joggyakorlat már megértette, hogy a távmunkás valódi munkavállaló, 2011-től
kezdődően kezd egyenlővé tenni a távmunkást az otthoni munkavállalóval, aki
viszont munkavállaló, amikor jellemzi a munkaviszonyban rejlő követelményeket.
Ebben az értelemben a 4. régió TRT-je megerősítette, hogy a munkaszerződés
a munkavállalónak a munkáltatóval szembeni jogi függőségén alapul. A jogi függőség
- más tényezők mellett - utal a munkáltató utasítási jogkörére, amely az elvégzendő
munkát irányítja, ami kétségtelenül jellemzi a munkaviszonyt, a mellékelt ítélet
szerint:
A PANASZOS RENDES FELLEBBEZÉSE. MUNKAVISZONY.
TELETRABALL. SPORTSZERZŐ. A munkaszerződés alapvető megjegyzése a
munkavállalónak a munkáltatóval szembeni függősége, és amikor a CLT 3. cikke
függőségről beszél, egyértelműen a munkáltató munkával való rendelkezési
jogából eredő, az alárendeltséggel egyenértékű jogi függőségre utal. Ebből
következik az utasítási jog, amely a munka szabályozásában, felügyeletében és
irányításában bontakozik ki. A jegyzőkönyvek esetében a felperes bizonyítja, hogy
az alperesnek szerkesztőként, sportújságírói tevékenységet végzett, a
munkaviszony megállapításához szükséges elemek teljesítésével nyújtott
szolgáltatásokat. A fellebbezésnek helyt adtak
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a jegyzőkönyveknek az eredeti jogalapok elemzése céljából az eredetinek való
visszaadása az eredeti jogalapok elemzése céljából, az ügy elhallgatása mellett.
(TRT-4 - RO: 00007958920135040009, tárgyalási dátum: 2017.06.23., 2. tanács).

A 3. régió TRT-je 2016-ban megerősítette, hogy a szolgáltatásnyújtás
eszközeinek fejlődésével új módozatok jelentek meg, amelyek közül az egyik a
távmunka. A távmunkavállaló munkavállalónak minősülését már megállapították,
most a munkaidő rögzítésének lehetőségét vitatták meg, mivel a kereskedelmi
létesítményen és a munkáltató személyes utasítási jogkörén kívül nehezebbé vált a
munkaidő számbavétele és szabályozása.
Ennek az intézetnek a jelentősége éppen abban rejlik, hogy a munkavállaló
hogyan ítéli meg a túlórákhoz kapcsolódó díjazást. Nyilvánvaló, hogy annak
megállapításához, hogy a munkavállaló jogosult-e túlórára, elengedhetetlen volt a
rendes munkanap megállapítása és értékelése. A 7. régió TRT-je úgy ítélte meg,
hogy a túlóra kiszámításának elmulasztása elegendő a túlóra iránti kérelem
elutasításához:
SZÓKRATÉSZ. A SAJÁT ÉRDEMEI ALAPJÁN TARTJÁK FENN. A párt
A fellebbező nem nyújt be bizonyítékot az állítólagos otthon töltött munkanapra
vonatkozóan, ezért helyesen értette meg az Elsőfokú Bíróság, hogy elutasította a
távmunkával kapcsolatos túlóra iránti kérelmet és az abból eredő egyéb
kérelmeket. A megtámadott határozat helyes, és azt saját alapelvei alapján fenn
kell tartani (895. cikk, IV. cikk, 1. §, CLT). (TRT-7 - RO: 00006359420155070014,
Jelentést tevő bíró: FRANCISCO
TARCISIO GUEDES LIMA VERDE JUNIOR, Tárgyalás dátuma: 2016.11.10.,
Megjelenés dátuma: 2016.11.11.)

Tekintettel arra, hogy a túlórában végzett munkatevékenység bizonyításának
lehetősége fennáll, a munkavállaló jogosult a túlórára, ahogyan azt a 3. régió TRT
rendes fellebbezésben eldöntötte:
TÚLÓRA. TELETRAWORK. Az információs és kommunikációs technológiák
fejlődésével párhuzamosan a munkavégzés módja is fejlődik, és a munkajogi
szempontból előnyök és hátrányok keveredésével kialakult a távmunka. Mivel tehát
az ilyen munkavállaló által ledolgozott munkaórák ellenőrzésére a legkevesebb
lehetőség van, még ha vegyes formában is (intézményi környezetben és otthoni
irodában), a túlórában ledolgozott órákat a Köztársaság Alkotmányának 7. cikke,
XVI. szakasza alapján megfelelően meg kell fizetni.
(TRT-3 - RO: 00101320520165030178 0010132-05.2016.5.03.0178, Második
Osztály).

Így az Alkotmány 7. cikkének XVI. inc. alapján a Bíróság megállapította, hogy a
távmunkás nemcsak jogosult volt a túlóra díjazására, hanem az alkotmányos
jogszabályoknak megfelelően, azaz a rendes munkaidő 50%-ánál magasabb
mértékben.
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a posztmodernitás és az információs és kommunikációs technológiák használata
forradalmasította. A technológia nagymértékben befolyásolja a mai jogviszonyokat,
különösen a munkaügyi kapcsolatokat az új típusú foglalkoztatás, nevezetesen a
távmunka megjelenésével.
A munkavállaló és a munkáltató úgy kezdte játszani a szerepét, hogy a
személyes kapcsolat már nem volt elengedhetetlen ahhoz, hogy a kapcsolatot
munkaviszonynak lehessen minősíteni, mivel a munkáltató felügyeleti és utasítási
jogkörét távolról, telematikai és számítógépes eszközökkel kezdte gyakorolni. Így a
munkaviszonyt

jellemző

követelményeket,

konkrétan

az

alárendeltséget,

újratervezték, és egy új szintet, a távoli jogi alárendeltséget feltételezték.
A 12.551/2011. sz. törvény módosította a CLT 6. cikkét, először a
távmunkásokat a személyes munkavállalókkal tette egyenlővé, valamint elismerte a
munkaviszonyt távmunkamódban. A CLT 6. cikkének caputja megerősítette ezt a
felfogást, amely a telematikai és számítógépes eszközöket a személyes irányítási
eszközökkel teszi egyenlővé.
A

távmunkával

kapcsolatban

elemezték

a

távmunkások

túlórára

való

jogosultságának lehetőségét, és arra a következtetésre jutottak, hogy ehhez az ilyen
munkavállaló

munkaidejét

megfelelően

meg

kell

állapítani

és

technológiai

eszközökkel ellenőrizni kell. Ezért, ha a munkáltató nem tudja ellenőrizni a
munkaidőt, a munkavállaló nem jogosult túlórapótlékra.
A munkaügyi reform a távmunkával kapcsolatban jelentős következményekkel
járt, amelyek közül az első az volt, hogy a CLT 75-B. cikke szerint a távmunka szó
bekerült a Munka Törvénykönyvének szövegébe. A munkaeszközök munkavállaló
általi rendelkezésre állásával kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy a szabály a
munkaszerződés óta a költségtérítés biztosításával foglalkozik, ezért nem állíthatjuk,
hogy a reformmal a munkavállalónak kellene viselnie az üzleti tevékenység terheit,
mert akkor a decharakterizálással állnánk szemben, beleértve a munkaadónak a
Munka Törvénykönyve szabályozási szövegében konszolidált és megerősített alakját,
mint a vállalkozási tevékenység kockázataiért felelős személyt.
Fontos megismerni a távmunkára vonatkozó jogszabályok valóságát más
országokban, beleértve a brazil valóság értékelését is. Így áttekintést készítettek
azokról az országokról, amelyek a Munkaügyi Világszervezet és az Eurofound
jelentésének tárgyát képezték, és így megállapították, hogy rendelkeznek a
távmunkát

előirányzó

jogszabályokkal,

különösen

Svédországban,

ahol

a

távmunkában dolgozó munkavállalók hatalmas kontingense van, biztosítva a
hatékonyságot a munka területén és a munkavállalók életminőségét.
Ebben az értelemben arra a következtetésre jutottak, hogy a világ egyre
modernebbé válik, a technológia használata egyre inkább jelen van minden
jogviszonyban, és ez a munkaügyi kapcsolatok esetében sem lenne másként. A
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a modernitás, ahol a munkavállaló és a munkáltató mobilalkalmazásokon keresztül
találkozhat, ahol a munkaszerződéseket távolról is alá lehet írni, és ahol a
kapcsolatuk módja meghaladja a földrajzi határokat. A jogszabályoknak tehát a
valósághoz kell igazodniuk, a lehető legtöbb munkavállalóra kell kiterjedniük, hogy
biztosítsák számukra az alapvető jogokat. A legtöbb fejlett és fejletlen országban a
távmunka valóság, és mint ilyen, a munka világának modernizálása érdekében
fejlődik.
Végezetül, fontos elemezni a bíróságok e kérdéssel kapcsolatos felfogását,
hogy megértsük, hogy a távmunka, bár már a 2000-es évek óta tárgyalják, még
mindig hosszú út áll előttünk. Az ítélkezési gyakorlat egyöntetűen a távmunkát
végzők

munkavállalóval

való

egyenlőségjelét

adja,

és

kimondja,

hogy

munkaviszonyban állnak, és megilletik őket az ezzel az állapottal járó jogok.
A munkaügyi bíróságok a munkajogok biztosítása és kiterjesztése érdekében
biztosítják az emberi személy méltósága elvének hatékonyságát és a munka
társadalmi értékének alkotmányos alapját, az Alkotmány 1. cikke szerint.
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7. FEJEZET
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harmadik felek és maga a fogvatartott. A
témára vonatkozó külön rendelet hiányában a
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brazil jogszabályokat elemezzük, amelyeket az
eszköz helyes használatának támogatására
használnak. E hiány pótlására szerkesztették
meg a 11. számú közleményt, de mint látni
fogjuk, kérdéses, hogy alkotása tiszteletben
tartotta-e az alkotmányos korlátokat, felsorolva
azokat

a

határozatokat,

amelyek

a

keletkezéséhez vezettek. Ezen túlmenően, a
rendőri

tevékenység

során

a

készülék

használatának

használatának fontosságáról is szó lesz, és

jogszerűsége nagyon fontos téma, de a

arról, hogy a használatáról szóló döntés a

közelmúltban még nagyobb jelentőséget kapott

biztonsági ügynökökön múlik, mivel nem lehet

a Legfelsőbb Bíróság 11. számú kötelező erejű

elvenni a mérlegelési jogkörüket, amely a

precedensének kiadásával, amely korlátozta a

tevékenységük velejárója, hogy fenntartsák a

bilincs használatát, kivételes intézkedéssé téve

közrendet, és ne tegyék még törékenyebbé a

annak használatát, és a hatóságtól indoklást

közösség biztonságát, mint amilyen a jelenlegi

követelve, annak megértésével, hogy annak

forgatókönyv szerint.

ABSZTRAKT:

A

bilincs

használata sérti az emberi méltóságot. A jelen
tudományos munka bibliográfiai kutatással
készült, figyelembe véve a kontextualizálás
szükségességét,
megértésének

mint
módját.

a
Ennek

téma

fogalmára,

valamint

érdekében
azokra

az

előírásokra, amelyeket be kell tartani, amikor
szükségessé válik a bilincs használata, például
a rendőr testi épségére,

Kötés.

Szövetségi

Előzmény
Legfelsőbb

Bíróság.

Közrend.

jobb

elemezni fogjuk a bilincsek használatát, kitérve
azok

Kulcsszavak: bilincsek.

ABSZTRAKT:

A

bilincs

használatának

jogszerűsége nagyon fontos kérdés, de a
közelmúltban még nagyobb jelentőséget kapott
a Legfelsőbb Bíróság 11. számú kötelező erejű
precedensének kérdésével, amely korlátozta a
bilincs használatát, kivételes intézkedéssé téve
annak használatát és a hatóság indoklását
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megkövetelve , megértés.
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hogy használata sérti az emberi méltóságot. Ezt a tudományos munkát a
szakirodalom segítségével végeztük, tekintettel a kontextualizáció szükségességére,
mint a téma jobb megértésének módjára. Mert ez lesz egy történelmi elemzése a
bilincs használata, amely a fogalom és a szimbolizmus, valamint az elvek, amelyeket
be kell tartani, amikor a szükségességét, hogy bilincs, mint a fizikai integritását a
rendőrség, a harmadik és a fogoly maga. A témára vonatkozó külön szabályozás
hiányában a brazil jog az eszköz helyes használatának támogatására használt brazil
jogszabályokat fogja vizsgálni. Ezt a hiányosságot kívánta pótolni a 11. számú
nyilatkozat, de mint látni fogják, meg kell kérdőjeleznünk, hogy létrehozásakor
tiszteletben tartották-e az alkotmányos korlátokat, ha már a keletkezését kiváltó
döntések felsorolására került sor. A legtöbb, a fontos, hogy a használata ez a
készülék végzi a rendőri tevékenység során a továbbiakban foglalkozni fog, és hogy
a döntés a használatáról, hogy a biztonsági őrök, mivel nem tudnak elkerülni a
mérlegelési jogkörük, amely szerves részét képezi a műveletek annak érdekében,
hogy fenntartsák a közrendet, és nem teszi a biztonság még törékenyebb közösség,
mint a jelenlegi forgatókönyv.
KULCSSZÓK: bilincsek. Kötelező precedens. Szövetségi Bíróság. Közrend.

BEVEZETÉS
E tanulmány célja a bilincs használatának elemzése, figyelembe véve a
jelenlegi közbiztonsági forgatókönyvet, az eszköz használatának a 11. számú
kötelező erejű precedens megalkotása utáni korlátait és a rendőri munkában betöltött
jelentőségét, valamint a demokratikus jogállamban való alkalmasságát, az 1988. évi
köztársasági alkotmányban és a büntetőeljárási törvénykönyvben rögzített elvek
alapján.
A témaválasztást az indokolja, hogy a bilincsek társadalmi és jogi jelentőséggel
bírnak a közösség számára, mivel használatuk a törvényben meghatározott érdekek
találkozását jelenti a közrend biztosítása, valamint az emberek és a vagyon
biztonságának megőrzése érdekében.
Az olvasás dinamikusabbá tétele érdekében a tanulmányt különböző témájú
fejezetekre osztottuk, amelyek azonban mindig a bilincs használatának problémájával
foglalkoznak, és igyekeznek kiemelni annak nélkülözhetetlenségét, szükségességét
és indokoltságát, hangsúlyozva azt az értéket, amelyet ez az eszköz a rendőri munka
eszközeként képvisel.
Megemlítették, hogy a Köztársaság 1988-as alkotmánya mit ír elő a
közbiztonságról, mint mindenki jogáról és az állam kötelességéről, és ennek
gyakorlását a közbiztonsági szervekre kötelezi, amelyeknek autonómiájuk van a
biztonság és a közrend garantálásához szükséges eszközök alkalmazására, azonban
a törvényesség alapján.
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Ezt követte a büntetés-végrehajtási törvény, amely csak megemlítette, hogy létezik
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több mint harminc éve, hogy a bilincs használatát szövetségi rendelet szabályozza.
Ez a rendelet a mai napig nem született meg.
Ezután áttekintésre került a büntetőeljárási törvénykönyv, amelynek 284. cikke
tiltja az erőszak alkalmazását, kivéve ellenállás vagy szökési kísérlet esetén, valamint
a katonai büntetőeljárási törvénykönyv, amely kimondja, hogy erőszakot kell
alkalmazni ellenállás, engedetlenség és szökési kísérlet esetén. A szóban forgó
eszközök azt mutatják, hogy a bilincs használata jogszerű, de el kell kerülni a
túlzásokat, ez a megközelítés célja, hogy áttekintést nyújtson a bilincs vonatkozó
szempontjairól, hangsúlyozva annak fogalmát, értelmezve azt, mint egy karkötőt,
amelyet arra használnak, hogy mozgásképtelenné tegyenek egy bűncselekményt
elkövető személyt.
Következésképpen foglalkozott a bilincs használatának irányadó elveivel,
keresve bennük az alapot annak megértéséhez, hogy annak használata tiszteletben
tartja-e a törvényt, az emberi méltóság elve alapján, a demokratikus jogállamiság
alapját, az ebben a munkában tárgyalt elv arra törekszik, hogy felhozza annak
szükségességét, hogy kövesse, amit ezek a jogi előírások diktálnak, és a
jelentőségüket, hogy hangsúlyozzák a szóban forgó vitát. Kiegészítés készült a
rendőrség progresszív erőszak alkalmazása témakörében, amely a tevékenység
során szükséges eszköz, és amelynek célja a harmadik felek tisztességtelen
agressziójának megfékezése, valamint a bilincs használatának empirikus elemzése a
11. számú kötelező erejű precedens, mint a Legfelsőbb Bíróság elfogultsága alapján,
annak érdekében, hogy véget vessen a bilincs használatának szabályozásával
kapcsolatos vitának, végül új vitát hozott létre, és megszüntette a biztonsági ügynök
mérlegelési jogkörét, hogy a bilincset minden konkrét helyzetnek megfelelően
alkalmazza, és előzetesen jelentést kell tennie a precedens tartalmáról.
Ezért meg kell jegyezni, hogy a munka lényege a 11. számú kötelező erejű
precedens és annak következményeinek elemzése mellett az lesz, hogy megoldást
keressen a bilincs használatának mint a közbiztonság megőrzésének legitimitása és
a fogvatartottak emberi méltósághoz és az ártatlanság vélelméhez fűződő alapvető
jogai közötti nyilvánvaló konfliktusra.

MÓDSZERTANI FOLYAMAT
A tanulmány témája még mindig vita tárgyát képezi, mivel, mint az előző
témakörben említettük, a bilincs használatának problémáját a büntetés-végrehajtási
törvény említette, amely a 199. cikkben hozta, hogy a bilincs használatát szövetségi
rendelet szabályozza.
Azonban több mint 30 (harminc) év telt el, és a fent említett rendelet még mindig
nem született meg, így a bilincsek használatát a 11. számú kötelező erejű precedens
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szabályozza. Így a kérdés tisztázása érdekében a módszertan az átfogó kutatásból
származó tanításokon és könyveken alapul, valamint az alábbiakon is
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szakosodott tanulmányok, valamint monografikus kutatások.
Fontos kiemelni azt is, hogy e munka kidolgozásához a téma megvilágításához
a jogtudományi felfogást használtuk fel, azaz az ítéletekben kerestük a bilincs
használatának indokoltságát.
Mindazonáltal

azt

is

érdemes

megemlíteni,

hogy

a

téma

megfelelő

kidolgozásához cikkeket és más vonatkozó bibliográfiai forrásokat is felhasználunk,
hogy a téma technikai és egyszerű megközelítése körvonalazódjon, objektív és
világos következtetést vonva le.
A projekthez elfogadott kutatás feltáró jellegű lesz, és Oliveira (2003) szerint a
feltáró tanulmányok célja egy probléma megfogalmazása egy pontosabb kutatás
céljából, vagy akár hipotézisek kidolgozása.
Gil (2002) szerint kijelenthetjük, hogy az ilyen típusú kutatás fő célja az ötletek
fejlesztése vagy az intuíciók felfedezése. Ezért a tervezés meglehetősen rugalmas,
hogy lehetővé tegye a vizsgált tényre vonatkozó legkülönfélébb szempontok
figyelembevételét. A legtöbb esetben ezek a kutatások a következőket foglalják
magukban: a) szakirodalmi felmérés; b) interjúk olyan emberekkel, akiknek gyakorlati
tapasztalataik voltak a vizsgált problémával kapcsolatban; és c) a megértést elősegítő
példák elemzése.
Ez a kutatás bibliográfiai típusú, azaz Prestes (2003) szerint az a kutatás, amely
egy probléma megoldására vagy ismeretszerzésre törekszik a grafikai anyagból
származó információk túlnyomó részben történő felhasználásával.
Az anyagot már kidolgozott, főként könyvekből és tudományos cikkekből álló
anyagok alapján dolgozták ki. Bár szinte minden tanulmányhoz szükség van
valamilyen ilyen jellegű munkára, vannak olyan kutatások, amelyeket kizárólag
bibliográfiai forrásokból dolgoztak ki. A feltáró tanulmányok jó része bibliográfiai
kutatásként definiálható. Az ideológiákról szóló kutatások, valamint azok, amelyek
célja a különböző álláspontok elemzése egy problémával kapcsolatban, általában
szintén szinte kizárólag bibliográfiai forrásokon keresztül készülnek. A kutatás, hogy
készítse el ezt a tanulmányt kezdődik a keresés az ismereteket a bibliográfiák a
jogszerűségét a bilincsek használata, keresve a tanok és a kapcsolódó kutatás, hogy
információt nyújtani, hogy tisztázza és orvosolni
bizonyos kétségek e mechanizmus jogszerűségét illetően.
Az alkalmazandó kutatási eszköz a tematikus tengelyek forgatókönyve
formájában készül, és a következő pontokra vonatkozik: a bilincs használatának
jogszerűségére vonatkozó információk, azok a tényezők, amelyekben a bilincs
használata hozzájárul a rendőrök biztonságához hivatásuk gyakorlása során,
valamint a bilincs használatával kapcsolatos vitás pontok.
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ELMÉLETI ALAPOZÁS
A bilincs használatáról szóló vita nagyon heves, mivel egyrészt olyan alapvető
társadalmi érdekeket érint, mint az élet védelme, a rendőr és harmadik személyek
testi épsége, valamint a tulajdon védelme.
A Brazil Szövetségi Köztársaság Alkotmányának 144. cikke kimondja, hogy a
közbiztonság az állam kötelessége, mindenkinek joga és felelőssége, és a közrend,
valamint az emberek és a vagyon biztonságának megőrzése érdekében a
rendőrségen keresztül gyakorolják.
Amikor a köztársasági alkotmány kimondja, hogy a közbiztonság az állam
kötelessége, akkor az államnak biztosítania kell az eszközöket e kötelesség
garantálásához, és ezért a rendőri szervek legitimálva vannak az ehhez szükséges
eszközök, például a lőfegyverek és a bilincsek használatára.
A bilincs használata ebben az összefüggésben fontos eszközt jelent a
rendőrségi gyakorlatban. És ahogyan Capez (2015) említi, a használatának funkciói a
hatóság védelme, ha a fogvatartott reakciót fejez ki, a közrend biztosítása a
fogvatartott szökésének megakadályozásával, vagy akár a kiszolgáltatott helyzetbe
hozott fogvatartott testi épségének biztosítása a rendőrség általi későbbi elfogásával
szökés esetén.
Másrészt megállapítható, hogy az alkotmány szövegéből olyan, a demokratikus
berendezkedés szempontjából óriási jelentőségű elvek fakadnak, mint az emberi
méltóság és az ártatlanság vélelme, amelyeket nem lehet felülbírálni, amikor az állam
rendőri tevékenységet gyakorol. Ily módon az alkotmányos parancs az 5. cikk XLIX.
pontjában biztosítja a fogvatartottak számára a testi és erkölcsi épség tiszteletben
tartását.
E rendelkezés célja, hogy megtiltja a fogvatartottakkal szembeni embertelen és
megalázó bánásmódot, biztosítva számukra az emberi méltóságot és az ártatlanság
vélelmét.
Az Alkotmány által hozott, az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó
értelmezést abban a pillanatban kell korlátozni, amikor a fogvatartottak a jogi
normával ellentétes magatartást tanúsítanak.
Az alkotmányos rendből tehát az következik, hogy a bilincs használata olyan
furcsa

helyzetekben, amikor a fogvatartott veszélyt jelent az emberekre,

szükséges, mert ezzel egy fenyegető és elkerülhetetlen agressziót lehet megfékezni.
Az 1984. július 11-i 7210. sz. törvény, az úgynevezett bűnüldözési törvény
(LEP) 199. cikke kimondja, hogy A bilincsek használatát szövetségi rendelet fogja
szabályozni, azonban ezt a kiegészítő szabályt még nem szerkesztették meg, így
már most
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Több mint harminc év telt el, és az említett cikkből hiányzik a javasolt
megfogalmazást megkönnyítő alapvető rendelet.
Az évek során néhány törvényjavaslatot nyújtottak be a helyzet szabályozására,
de sok közülük elmaradt, mások pedig még mindig folyamatban vannak. Ezek közül
néhányat az alábbiakban kiemelünk.
A törvényjavaslatot, amely szabályozza a bilincsek használatát, a tilalmakat és a
visszaélések esetén alkalmazandó eljárásokat, Demosthenes Torres szenátor
terjesztette be a szövetségi szenátusban: I- a fogvatartott elmozdítása során, ha
ellenállást tanúsít, vagy megalapozottan tart a szökési kísérlettől; II- ha a flagranti
delicto fogvatartott ellenállást tanúsít, vagy szökni próbál stb.
Így a brazil jogrendszerben lévő hiányosságok pótlása érdekében a projekt célja
az volt, hogy felsorolja azokat a helyzeteket, amelyekben megengedett a bilincs
használata, amely, mint látható, kivételes intézkedés lenne, amelyet a fogvatartottal
való elmozdulás során, a meghallgatás idején és akkor kell alkalmazni, amikor nincs
más, kevésbé alkalmas eszköz a fogvatartott integritása érdekében.
A büntetőeljárási törvénykönyv, az 1941. október 3-i 3.689. törvény 284. cikke
kimondja, hogy az erőszak alkalmazása nem megengedett, kivéve, ha az ellenállás
vagy a fogvatartott szökési kísérlete esetén szükséges. Ez a jogi rendelkezés előírja,
hogy a letartóztatás nem indokolatlan erőszakkal és szükség nélkül történik, és a
szabadsághoz való jog a szövetségi alkotmányban az uralkodó szabály, különösen
akkor, ha a vádlott hozzájárulása abban áll, hogy nem mutat reakciót a letartóztatás
megakadályozására.
Nucci (2006) azonban egyértelművé teszi, hogy ellenállás vagy szökési kísérlet
esetén lehet és kell is erőszakot alkalmazni. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan ok,
amely

jogi

kötelezettséget

garantál,

amelynek

a

büntetőjogi

kontextusban

visszahatása van, ami azt jelenti, hogy ha a fogvatartott megsérül vagy másfajta kárt
szenved, a rendőri hatóság a nevében hivatkozhat a jogi kötelezettség szigorú
betartására.
A körözött személy halálával járó szélsőséges erőszak semmilyen körülmények
között nem megengedett. Egy másik helyzetben, amikor a fogvatartott aktívan ellenáll
a letartóztatásnak és megtámadja a rendőrséget, a rendőrség hivatkozhat jogos
önvédelemre, és ebben az esetben, ha szükséges, a kizárást szabályozó ésszerűség
és mértékletesség keretein belül akár meg is ölheti az agresszort.
Ugyanezen törvény 292. cikke a következő rendelkezést tartalmazza, amely
megerősíti, hogy amennyiben - akár harmadik személy részéről - ellenállásba ütközik
a flagranti delicto letartóztatás vagy az illetékes hatóság általi letartóztatás ellen, a
letartóztatást végrehajtó személy és az őt segítő személyek minden szükséges
eszközt felhasználhatnak a védekezéshez vagy az ellenállás leküzdéséhez. A cikk
nem használja a bilincselés kifejezést, de arra figyelmeztet, hogy ha a fogvatartott
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bármilyen ellenállást tanúsít, a rendőrségnek azonnal alkalmaznia kell a bilincset.
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a letartóztatással szembeni ellenállás megfékezéséhez és a fogvatartott erőszakos
reakcióinak megakadályozásához szükséges eszközök.
Ezért érdemes megerősíteni, hogy ennek az eszköznek a használatát gyakran
jogos védelem és a jogi kötelezettség szigorú betartása támasztja alá. Azonban
minden olyan visszaélés vagy túlzás, amely ellentétes ezekkel az elvekkel, a
letartóztatást végző személy felelősségét vonja maga után.
A katonai büntetőeljárási törvénykönyv - CPPM, 1969. október 21-i 1.002. sz.
rendelet, amelyet a katonai diktatúra idején hoztak létre, 234. cikkében meghatározta,
hogy a bilincs használatát el kell kerülni, feltéve, hogy nem áll fenn a fogoly
szökésének vagy agressziójának veszélye.
Az ebben a cikkben javasolt felfogás megerősíti mindazt, amit korábban
tárgyaltunk, és a második részében világossá teszi, hogy a fogvatartottól származó
szökés vagy agresszió veszélye esetén engedélyezni kell a használatát, mert ez
biztosítja a szükséges biztonságot a rend fenntartásához a vádlott letartóztatása
során.
A rendelkezés azonban egyértelművé teszi, hogy egyes törvény által védett
személyekkel szemben tilos a bilincs használata, és a 234. cikk hivatkozik a 242.
cikkre, amely felsorolja azokat a személyeket, akikre - tisztségük és pozíciójukkal
kapcsolatos előjoguk miatt - nem vonatkozik a bilincs használata, és akikre szintén
nem vonatkozik a rendes szabadságvesztés.
A 242. cikkben javasolt megfogalmazást óvatosan kell értelmezni, mivel a
katonai büntetőeljárási törvénykönyv a katonai rezsim alatt született, ma pedig
demokratikus jogállamban élünk.
Ezért annak eldöntése, hogy kell-e bilincset használni vagy sem, a konkrét eset
függvénye, nem pedig a letartóztatott személy pozíciója.

RELEVÁNS SZEMPONTOK A BILINCSEKRŐL
Régebben nem használták a bilincs kifejezést, hanem bilincs formájú
vaseszközöket használtak. A foglyokat tartó, lakat alakú gyűrűs lánc a nyolcas alakú
bilincshez fejlődött, amelynek mindkét karjához egy-egy rúd csatlakozott.
Manapság a bilincselés olyan eszköz, amelyet a fogvatartottaknak a
rendőrökkel, önmagukkal vagy más emberekkel szembeni indokolatlan, agresszív
vagy kontrollálhatatlan reakcióinak megakadályozására használnak.
Capez (2015) szerint a mandzsetta szó az arab nyelvből származik, és azt jelenti.
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karkötő, a bebörtönzés értelmében használatos. Használata a 16. században vált
ismertebbé. Abban az időben a mandzsetta kifejezést egyes számban használták.
Csak manapság kezdték többes számban használni a nómenklatúrát, mert mindkét
kezét fogva tartja.
A korábban említett vaseszköz a biztonságot szolgálta, így a törvények és
szokások megszegőit bebörtönözte. Ez a normakövetők részéről tanúsított
magatartás az egyének lázadását és elutasítását váltotta ki; megalázottnak és
rosszul kezeltnek érezték magukat.
Ugyanebben az értelemben az Aurélio szótár szerint a bilincs egy pár
fémgyűrűből álló, zárral ellátott és egymással összekapcsolt pár, amely valakit a
csuklójánál fogva tart.
A brazil jogrendszerben még nem létezik a bilincs használatát szabályozó
norma, mivel az 1984. július 11-i 7210-es törvény, a büntetés-végrehajtási törvény LEP - 199. cikkében, a záró és átmeneti rendelkezések között említette, hogy a
bilincs használatát szövetségi rendelet fogja szabályozni, de a mai napig, több mint
harminc év elteltével sem született meg a rendelet.
Így a fent említett fogalmak alapján, és bár nincs külön törvény, amely
szabályozná a bilincs használatát, egyértelmű, hogy bár ez egy kényszerítő
mechanizmus, használata szükséges, mert megakadályozza, hogy a fogvatartott
veszélyt jelentsen a rendőrnek és különösen harmadik személyeknek és magának a
fogvatartottnak.

AZ EMBERI MÉLTÓSÁG ELVE ÉS A BILINCS HASZNÁLATA
Az emberi személy méltósága a Brazil Szövetségi Köztársaság Alkotmányának
1. cikkének III. pontjában alapvető elvként szerepel. Az állampolgárok alkotmánya,
amikor szövegében foglalkozott ezzel az elvvel, és minden brazil számára
biztosította, akár született, akár honosított brazil, az emberiség megőrzését célozta
azáltal, hogy méltóságteljes életet biztosított számukra, és garantálta számukra az
egzisztenciális minimumot, mint például az egészségügy, oktatás, lakhatás, élelem,
biztonság stb.
A méltóság nem létezik, ha az emberi személy nem rendelkezik a túlélés
alapvető feltételeivel, azonban ahhoz, hogy a polgár méltósága megmaradjon,
elengedhetetlen az egyéni jogok és garanciák tiszteletben tartása. Ez az elv a
demokratikus jogállam alapja, és nem mondhat ellent a jogrendszerben létező más
elvnek.
Az emberi személy méltóságáról Morais (2002) szavai bölcsek, és belőle
megérthetjük, hogy ahhoz, hogy az embernek jogai legyenek, elég, ha emberi
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személyiséggel rendelkezik. Ez az elv a demokratikus jogállamiságból ered, és célja,
hogy biztosítsa az egyén számára a túléléshez szükséges egzisztenciális minimumot.
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A BILINCS HASZNÁLATÁNAK FONTOSSÁGA A RENDŐRI MUNKÁBAN
A bilincs használata vitatott kérdés a jogrendszerben, főként azért, mert nincs
külön törvény, amely ezt a kérdést szabályozná. Csak a LEP - Lei de Execução Penal
(büntetés-végrehajtási törvény) 199. cikke említi, amely megemlíti, hogy a bilincs
használatát szövetségi rendelet fogja szabályozni.
A kérdés 2008 augusztusában vált erősebben vitatottá, amikor a Szövetségi
Legfelsőbb Bíróság plenáris ülése kiadta a 11. számú kötelező erejű precedensét,
amelynek célja a bilincs használatának korlátozása volt, a bilincs használatát az
emberi méltóság elveinek tiszteletben tartásával kivételes intézkedéssé téve.
A 11. számú kötelező erejű precedens azonban megszüntette a rendőrök
autonómiáját abban, hogy eldönthessék, használnak-e bilincset az intézkedésük
során vagy sem.
Így korlátozták a bilincs használatának lehetőségét a letartóztatás során, mivel a
rendőrnek most már írásban kell jelentenie azt, fegyelmi, polgári és büntetőjogi
felelősségre vonás terhe mellett. Ez szubjektíve szabadságot teremtett a fogvatartott
számára, mivel az ítélkezési gyakorlat szerint a bilincset csak abban az esetben
szabad használni, ha a fogvatartott szökéstől tart, vagy ha az veszélyt jelent a saját
vagy mások testi épségére, és indokolt módon.
Így a fent említett nyilatkozat kiadásával a rendőrség hajlamos visszavonulni
alkotmányos szerepétől, mivel ez az intézkedés lejáratja a rendőri munkát, mivel
korlátozza a biztonsági szakembereket egy ilyen fontos eszköz használatában a
rendőri

tevékenység

végzéséhez

és

a

bűnözők

tevékenységének

megakadályozásához.
Bár vannak olyan rendőri intézkedések, amelyek túllépik a törvényes határokat,
ami a bilincs használatának alkalmazhatóságát és az erőszak alkalmazását illeti,
téves az a gondolat a jogalkotók részéről, hogy a bilincset visszaélésszerűen és a
fogvatartottak megalázása céljából használják, még az ítélet előtt büntetést adva
nekik.

Ez

a

rendőrök

munkaeszköze,

és

használatának

fő

célja,

hogy

megakadályozza, hogy a fogvatartott erőszakos reakciókat mutasson harmadik
személyek ellen.
Mindazonáltal a fent említett precedensben szereplő javaslat pontosan azért
született, hogy megfékezze az állandó visszaéléseket a rendőrség részéről, akik
rendszeresen használták ezt az eszközt a fogvatartottak bántalmazására és
megalázására, nevetségessé téve őket és túlságosan sértve méltóságukat.
Ezért, még ha vannak is olyan szakemberek, akik a jogi szabályokkal
ellentétesen járnak el, ezek kivételes cselekedetek. Érdemes tehát megjegyezni,
hogy a bilincs használata nem az alkotmányos elvek sérelmére irányul, és ez a
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Ezt a következtetést nem támasztja alá a rendőrség napi rutinja, mivel a bilincselés fő
funkciója a biztonság és a közrend fenntartása, és mindenekelőtt a fogvatartott és a
szituációban érintett személyek életének védelme.
Meg kell jegyezni, hogy a bilincs használata a rendőri tevékenységgel együtt
járó természetes cselekedet, amelynek célja a biztonsági szabályok betartása,
valamint a fogvatartott kitérő cselekedeteinek megakadályozása a fogvatartás idején.
A Legfelsőbb Bíróság által a 11. sz. kötelező erejű precedens elkészítéséhez
javasolt, a bilincs használatát korlátozó alkotmányos kritériumok nem érdemelnek
sikert, mivel vannak az említetteknél sokkal fontosabb értékek, például az élethez, a
biztonsághoz, az ügynök és mások testi épségéhez és védelméhez való jog. Ebben
az értelemben Pereira (2009) szerint egyetlen jog sem írhatja felül az emberi
méltóságot, és még kevésbé korlátozhat más jogokat az állam, azonban az élethez
való jognak felül kell írnia minden mást, és az emberi méltóság tiszteletben tartása és
az élet megőrzése érdekében történő bilincselés közötti konfrontációban az első
felülírja a másodikat.

A BILINCSEK ÉLETVÉDELMI ESZKÖZKÉNT VALÓ HASZNÁLATA
A Brazil Szövetségi Köztársaság alkotmánya minden brazilnak, legyen az honos
vagy honosított, alapvető jogokat biztosít, amelyek célja az egyén védelme az
egyenlőtlenségekkel szemben, és amelyek harmonikus életet biztosítanak egy
demokratikus jogállamban.
Az

alapvető

nélkülözhetetlenek,

jogok
és

azok,

amelyek

amelyek

az

szükségesek

emberi
ahhoz,

személy
hogy

számára

mindenkinek

méltóságteljes, szabad és egyenlő létet biztosítsanak. E jog biztosításához nem elég,
ha az állam formálisan elismeri azt; lényeges, hogy igyekezzen azt konkretizálni és
beépíteni a polgárok mindennapi életébe.
Az alkotmányos diploma 5. cikkének caputja említi a jogoknak ezt a széles
körét, és mindenki számára egyenlő bánásmódot és a jogok megsértésének tilalmát
írja elő származásra vagy társadalmi osztályra való tekintet nélkül.
Vegyük észre, hogy az Alkotmányban felsorolt jogok között a legfontosabb az
élethez való jog. Az élet az összes többi jogi jószág elsődleges forrása, és hiába
biztosítanánk más alapvető jogokat, például az egyenlőséget, az intimitást, a
szabadságot, a jólétet, ha nem emelnénk az emberi életet e jogok egyikébe.
Fogalmának tartalma magában foglalja az emberi méltósághoz való jogot, a
magánélethez való jogot, a testi és erkölcsi épséghez való jogot és különösen a
léthez való jogot.
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AZ ERŐSZAK FOKOZATOS ALKALMAZÁSA A RENDŐRI MŰVELETEK SORÁN
Az erőszak alkalmazása a közbiztonsági alkalmazott egyik feladata a munkája
során, feltéve, hogy az a harmadik fél által elkövetett jogtalan és aktuális támadás
megfékezéséhez szükséges eszköz.
Az erőszak alkalmazása az egyik lehetőség lesz a szabálysértést elkövető
személy cselekvési szintjére adott válaszként, ez a mindennapi rendőri élet része,
mert gyakran az esetek nem oldhatók meg csak verbalizációval vagy tárgyalásos
úton.
Ennek a gyakorlatnak azonban mértéktartó és törvényes módon kell történnie,
és az ügynöknek olyan elvek szerint kell eljárnia, amelyek nélkül a tevékenysége nem
kerülhet a célzott tevékenységgel, azaz a közrend ellenőrzésével és fenntartásával
összeegyeztethetetlen helyzetbe.
Így

eljárva

nem

beszélhetünk

jogellenes

magatartásról

az

erőszak

alkalmazásáért felelős személy részéről, mivel cselekvését közszereplő esetében a
törvényes kötelesség szigorú betartása, magánszemély esetében a jog szabályszerű
gyakorlása támasztja alá, és a konkrét esettől függően akár jogos önvédelemnek is
minősülhet.
A

rendőrnek

tartózkodnia

kell

a

szélsőséges

és

erőszakos

erőszak

alkalmazásától, amely a fogvatartott halálához vezethet. Ha azonban ez aktív
erőszak esetén történik, a letartóztatásért felelős személy elleni jogtalan agresszió
gyakorlása mellett, akkor önvédelemből cselekedhet, feltéve, hogy a szükséges
eszközöket mérsékelten és arányosan alkalmazza.
Így olvasható a Büntető Törvénykönyv 25. cikke, amely általánosságban
meghatározza az önvédelem fogalmát, és felsorolja a jogellenesség kizárásának
hipotézisét, és az abban foglalt megfogalmazásból kitűnik, hogy erőszak vagy más,
szükségesnek ítélt kényszerítő eszköz alkalmazható, feltéve, hogy mérsékelt módon
és igazoló eszközként az önmaga elleni vagy mások védelmében elkövetett
agresszió megfékezése.
A jogszerű erőszak alkalmazása nem tévesztendő össze az erőszakkal, mivel a
rendőrség a társadalmi biztonság garantálására létezik, így ebben a szakmai
munkakörben nem képzelhető el az emberek testi épségét sértő cselekmények
elkövetése. Ugyanakkor egyértelmű, hogy az erőszak alkalmazása szükséges
eszköz, tekintettel a rendőri tevékenység összetettségére. Használatát azonban nem
szabad kiterjeszteni annak érdekében, hogy a fogvatartottat bosszúságnak tegye ki,
és a letartóztató tisztnek be kell tartania a törvényt, és különösen a szükségesség és
a kényelem elvét,
és felelősek lesznek a túlkapásaikért.
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A BILINCS HASZNÁLATA A 11. SZÁMÚ KÖTELEZŐ PRECEDENS ALAPJÁN:
KRITIKA ÉS PROBLEMATIZÁLÁS
A legfelsőbb szövetségi bíróság 2008. augusztus 13-án tartott ülésén a
fogvatartottakkal

szembeni

bilincshasználattal

kapcsolatos

visszaélések

korlátozására hivatkozva egyhangúlag hozta meg egyik legvitatottabb kötelező erejű
precedensét, a fogvatartott vagy harmadik személy által írásban igazoltan, az ügynök
vagy hatóság fegyelmi, polgári és büntetőjogi felelősségének, valamint a letartóztatás
vagy az eljárási cselekmény semmisségének, amelyre vonatkozik, az állam polgári
jogi felelősségének sérelme nélkül.
Az előzmény a bilincs használatának korlátozását az emberi méltóság, az
ártatlanság vélelme, többek között az emberi méltóság alkotmányos elveinek
védelmében hozza szabályként.
Ez a felfogás azonban támogatja a kivételt, és alkalmazása megengedett a
szökéstől való félelem, valamint a fogvatartott és harmadik személyek testi
épségének veszélyeztetése esetén, feltéve, hogy alkalmazása kellően indokolt.
Az 1965. december 9-i 4.898. törvény, amely szabályozza a képviseleti jogot és
a hatósági visszaélések esetén a közigazgatási, polgári és büntetőjogi felelősségre
vonást, az alábbi cikkelyekben a hatósági visszaélések megfékezésére szolgáló
mechanizmusokról rendelkezik.
A 3. cikk i) pontjában a törvény kimondja, hogy az egyén testi épségének
megtámadása hatalommal való visszaélésnek minősül. Ezután a 4. cikk b) pontja
igazolja, hogy a bilincs jogszerű használata nem önkényes, kivételes, és a következő
esetekben és célokra alkalmazható: A fogvatartott szökésének vagy illetéktelen
reakciójának akadályozása, megakadályozása vagy akadályozása, feltéve, hogy a
gyanú megalapozott, vagy megalapozott a félelem, hogy ez bekövetkezik; a
fogvatartottnak a rendőrökkel, harmadik személyekkel vagy saját magával szemben
elkövetett agressziójának megakadályozása.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy ennek az intézkedésnek az alkalmazása
szükséges jogi keretként az arányosság és az ésszerűség elvét követi, mivel
ésszerűtlen a beteg által elfogadott magatartáshoz képest a törvényes arány
betartása.

KÖVETKEZTETÉS
A jelen tanulmány célja az volt, hogy elemzést készítsen a bilincsről, az
emberiség történelmében oly jelenlévő eszközről, felvetve a manapság sokat vitatott
11. számú kötelező erejű precedens megalkotása utáni használatára vonatkozó
megjegyzéseket.
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Bebizonyosodott, hogy a bilincs használata nincs egyértelműen szabályozva a
brazil jogszabályokban, miközben egyes normák megpróbálják megalapozni ennek
az eszköznek a helyes használatát. Az igazság azonban az, hogy csak a büntetésvégrehajtási törvény 199. cikkének kiegészítésével lesz hatékony szabványosítás a
bilincs használatára.
Mivel nincs kizárólagos norma a témában, az alkotmányos és eljárási elvek
útmutatóként szolgálnak a biztonsági ügynökök magatartásának szabályozására,
hogy ne tiltsák meg abszolút módon, hanem azt határozzák meg, hogy alkalmazása
ne sértse az emberi méltóságot, ne okozzon jogellenes korlátozást, és mindenekelőtt,
hogy ésszerű és arányos módon, a jogi és elvi diktátumoknak engedelmeskedve, a
szabadság korlátozásának mértékét mindig a józan ész alkalmazásával határozzák
meg.
A Legfelsőbb Bíróság azonban jogszabály hiányában és a köztársasági
alkotmány őreként betöltött szerepének gyakorlása érdekében megszerkesztette a
11. számú kötelező precedenst. E precedens kiadása nem tartotta tiszteletben az
Alkotmány

103-A

cikkelyének

a

45.

alkotmánymódosítással

bevezetett

követelményeit.
Így látható, hogy a 11. sz. közlemény megkötötte a biztonsági ügynökök
tevékenységét, akiknek aggódniuk kell, amikor letartóztatást hajtanak végre, vagyis
előre objektív következtetést kell levonniuk, eldöntve, hogy használjanak-e bilincset
vagy sem, felmérve egy személy veszélyességét, értékelve, hogy az illető el fog-e
szökni vagy sem, és mindezzel a szubjektivitással együtt meg kell indokolniuk
következtetéseiket, ami azzal a büntetéssel jár, hogy a bíróság semmisnek tekinti a
cselekményüket.
A bilincs tehát a közösség biztonságát befolyásoló erőeszköz, amely teljesen
különbözik a múltban használt bilincsektől. Ha a rendőrség nem használja ezt a
munkaeszközt, az negatív következményekkel járhat, mint például a fogvatartott
szökése a meghallgatások során, valamint a rendőrök, harmadik felek és maga a
fogvatartott is veszélybe kerülhet.
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8. FEJEZET
A SZUBSZIDIARITÁS MINT ALAP
A HATÉKONYSÁGRA VONATKOZÓ ELVI
MEGKÖZELÍTÉS
AZ EGÉSZSÉGHEZ VALÓ JOG

Az elfogadás időpontja:

ennek

megvalósítását,

23/03/2020 A benyújtás

valóban

időpontja: 09/01/2020

költségvetési korlátok miatt nem jutnak orvosi

szükségük

mivel

van

a

azok,

akiknek

támogatásra,

a

kezeléshez vagy gyógyszerellátáshoz. Ez azért
van, mert a jellemzés
Ana Luísa Sevegnani
Vale do Itajaí Egyetem - UNIVALI
Rio do Sul - Santa Catarina állam
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/
visualizacv.do?id=K8492283Y1

ABSZTRAKT: Ez az induktív módszerrel
készült cikk az egészséghez való alapvető jog
hatékonyságának

értékelésére

törekszik

a

jelenlegi politikai, gazdasági és társadalmi
környezetben, az alábbi cikk rendelkezéseinek
fényében: "Az egészséghez való alapvető jog a
jelenlegi politikai, gazdasági és társadalmi
kontextusban".
A

szövetségi

alkotmány

196.

cikke,

a

szubszidiaritás elvének hangsúlyozásával. A
kérdés a polgárok megfelelő egészségügyi
ellátáshoz való jogára és az állam azon
kötelezettségére

korlátozódik,

hogy

azt

általánosan, egyenlő mértékben és ingyenesen
biztosítsa.

Jelenleg

az

kötelezettsége,

hogy

biztosítsa

ingyenes

az

állam

mindenki

azon
számára

megvalósításhoz

szükséges eszközöket, nem teszi lehetővé
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az egészségnek mint mindenki számára
szabad jognak az alkotmányos rendelkezés
túlságosan általános jelleget kölcsönöz, ami
ellentmond a szubszidiaritás elvének. Ezen
elv alkalmazásával azt kívánja bizonyítani,
hogy az egészséghez való jog mindenkit
megillető jog, de a címzettek gazdasági
vagy

lehetőségei

pénzügyi

szerint

módosítható, objektív kritériumokat állapítva
meg a rendes jogon keresztül. Az ilyen elvek
alkalmazása
számára,

lehetővé

hogy

az

tenné

az

állam

egészséghez

alapvető

jogot

nagyobb

valósítsa

meg

azok

való

hatékonysággal

számára,

akiknek

ténylegesen szükségük van rá.
KULCSSZAVAK:

Alapvető

jog.

Az

egészséghez való jog. Elv. Szubszidiaritás.

A SZUBSZIDIARITÁS, MINT AZ
EGÉSZSÉGHEZ VALÓ JOG
ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ELVI ALAPJA
ABSZTRAKT: Ez az induktív módszerrel
kidolgozott

cikk

az

egészséghez

való

alapvető jog hatékonyságát kívánja értékelni
a jelenlegi politikai, gazdasági és társadalmi
környezetben, a szövetségi alkotmány 196.
cikkének

rendelkezései

fényében,

a

szubszidiaritás elvének hangsúlyozásával. A
kérdés

magában

foglalja

az

állampolgároknak a megfelelő ellátáshoz
való jogát.
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egészségügyi kezelések, valamint az állam kötelessége, hogy egyetemes, egyenlő
és szabad jogként biztosítsa azok hatékonyságát. Jelenleg az állam azon
kötelezettsége, hogy minden egyén számára ingyenesen biztosítsa az ellátást,
akadályozza annak teljesítését, miközben azok, akiknek valóban szükségük van a
támogatásra, a korlátozott költségvetési források miatt nehezen jutnak hozzá az
egészségügyi ellátáshoz és a gyógyszerellátáshoz. Ezért az egészség szabad
jogként való jellemzése indokolatlanul nagy általánosságot tulajdonít az alkotmányos
felhatalmazásnak, ami szembemegy a szubszidiaritás elvével. A szándék az, hogy
ennek az elvnek az alkalmazása alapján bemutassuk, hogy az egészséghez való jog
minden személyt megillető jog, de a címzettek gazdasági vagy pénzügyi
lehetőségeinek figyelembevételével szabályozható, annak érdekében, hogy objektív
kritériumokat állapítsanak meg a rendes jogon keresztül. Ezen elvek alkalmazása
lehetővé tenné az állam számára, hogy az egészséghez való alapvető jogot
hatékonyan valósítsa meg azok számára, akiknek ténylegesen szükségük van rá.
Kulcsszavak: Alapvető jogok. Az egészséghez való jog. Elv. Szubszidiaritás.

1 | BEVEZETÉS
A jelenlegi helyzet elemzése alapján a brazil jogrendszerben számos probléma
merül fel az alkotmányban előírt alapvető jogok megvalósításával kapcsolatban. Ami
az egészséghez való jogot illeti, ez a szempont lappangóvá válik, mivel az államnak
állandó nehézségei vannak annak megvalósításában azok számára, akiknek
szükségük van erre a garanciára, az állami források hiánya miatt.
A téma tehát a szövetségi alkotmány 196. cikkében foglalt tartalom
szélességének és terjedelmének elemzésére korlátozódik, abban az értelemben,
hogy minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy megfelelő egészségügyi
ellátásban részesüljön általánosan, és az államnak biztosítania kell annak maximális
hatékonyságát. Az állami szervek által e jog megvalósításában alkalmazott
széleskörű hálapénz azonban azt eredményezte, hogy a teljes lakosság számára
csökkent a hatékonysága.
Ennek a keretnek a figyelembevételével e tanulmány célja, hogy a
szubszidiaritás elve alapján értékelje annak lehetőségét, hogy az egészséggel
kapcsolatos ingyenes pozitív juttatásokat csak azokra korlátozzák, akik bizonyítottan
nem rendelkeznek elegendő gazdasági vagy pénzügyi kapacitással az ebből eredő
költségek viseléséhez.

2 | AZ EGÉSZSÉG MINT ALAPVETŐ TÁRSADALMI JOG
Ez a kutatás az egészséghez való jognak a brazil jogrendszerben, különösen az
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alkotmány szövegében történő normatív megfogalmazásának elemzéséből indul ki.
Mivel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása a polgárok számára biztosított
alapvető jog, kezdetben elemezni kell felépítését, meghatározását és hatékonyságát.
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Annak ellenére, hogy elméletileg nehéz meghatározni őket, általánosságban az
alapvető jogok a szabadságon és az emberi méltóságon alapuló élet alapvető elemeit
kívánják biztosítani. Tekintettel az egyének számára alapvető fontosságú jogi javak
védelmére, ezeket a jogokat a hatékonyság biztosítása érdekében ugyanígy egy
maximálisan kötelező erejű normatív eszközben, nevezetesen az Alkotmányban kell
rögzíteni.
Az alapvető jogok tehát különböző felfogásokból kiindulva értelmezhetők. Az
első felfogásuk a természetes és jusnaturalista jog eszméjén alapul. Tekintettel arra,
hogy kezdetben a társadalom fő gondja az egyéni elsőbbség védelmére vonatkozott,
az állam csak e jogok megvalósításáért volt felelős, a kollektív kívánságok
végrehajtásáért nem (CANOTILHO, 2003, 16-19. o.).
Másrészt, formális és pozitivista szempontból az alapvető jogok azok a jogok,
amelyeket a hatályos jogszabályok mint olyanok biztosítanak (HESSE, 1998, 225229. o.). Ily módon az alkotmányban előírt objektív alapértékek összességeként
jelennek meg, amelyek a szubjektív jogi helyzetek garantálásáért felelősek (LUÑO,
1995, 20. o.).
Az alapvető jogok különböző generációkra vagy dimenziókra oszthatók aszerint,
hogy milyen történelmi korszakban jelennek meg, az egészséghez való jog
mindenekelőtt a második generációnak tekinthető.
A második generációs jogok a 20. századi társadalmi és politikai forradalmakból
eredő részvételi jogokat jelentik, amelyeket az egyenlőséghez való jogként
értelmeznek. Ezek alapvetően szociális, kulturális, gazdasági és kollektív jogokból
állnak, amelyek az úgynevezett jóléti állam alapját képezik, és aktív politikát
igényelnek a hatóságok részéről, hogy hatékonyan garantálják rendelkezéseiket
(LUÑO, 2006, 27-28. o.).
Tekintettel arra, hogy új juttatásokat kell garantálni, az állam különös
jelentőséget

tulajdonít

az

alapvető

jogok

nagyobb

hatékonyságának

előmozdításának. Olyan jogok jelentek meg, amelyek nem csupán az állami
tartózkodástól függenek, hanem az új helyzetekkel szemben pozitív és hatékony
teljesítményt követelnek (HESSE, 2009, 40-42. o.).
A jelenlegi helyzetben a szociális jogokról különösen az 1988. évi szövetségi
alkotmány 6. cikke rendelkezik. Ezek azonban nem korlátozódnak ezekre, hanem az
alkotmány szövegében hallgatólagosan vagy kifejezetten meghatározott egyéb
jogszabálynak és nemzetközi szerződéseknek megfelelő, a szövetségi alkotmány 5.
cikkének 2. §-a által felhatalmazott egyéb jogszabálynak megfelelő jogosítványokon
kívül más jogosítványokat is magukban foglalnak.
Bár e jogok garantálása a közösség egésze számára elismert, e jogok
megvalósítása alapvető fontosságúvá válik, különösen a legkiszolgáltatottabb és
leghátrányosabb

helyzetű
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csökkentése érdekében.
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az előnyös helyzetű csoportok és a rászorulók között (2007, 11-15. o.). A pozitív
cselekvéshez való jog ugyanis olyan dologhoz való jogot jelent, amelyet jogosultja
más magánszemélyeken keresztül is megszerezhetne, ha rendelkezne az anyagi
forrásokkal, és ha elegendő kínálat állna rendelkezésre (ALEXY, 2015, 442-443. o.).
Látható tehát, hogy a szociális jellegű alapvető jogok egy olyan történelmi
pillanatban keletkeznek, amikor a társadalmi egyenlőtlenségek negatív hatásainak
megfékezése érdekében a társadalom alapvető szükségleteinek kielégítésével
kapcsolatos elvárásait igyekeztek garantálni.
Ebben az összefüggésben az egészséghez való alapvető jog először az 1988as szövetségi alkotmányban került rögzítésre, amelynek 196. cikke kimondja, hogy
minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy megfelelő egészségügyi ellátásban
részesüljön egyetemes és egyenlőségen alapuló módon, és az államnak biztosítania
kell ennek maximális hatékonyságát (SARLET, 2011, 4. o.).
A Szövetségi Alkotmány az egészséghez való szociális jog, mint szociális vagy
második dimenziós jog alapvető jellegének megállapításával az államra ruházza az
olyan állami intézkedések és politikák előmozdításának feladatát, amelyek képesek
garantálni a lakosság számára az alábbiakat
a betegségek kockázatának csökkentése mellett a szövetségi alkotmány 197. és 198.
cikke értelmében a védelmi és promóciós szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
Az egészség továbbá eredeti jogot képez az ellátásokhoz, vagyis a lakosság
szubjektív jogát az élet és az emberi méltóság védelméhez szükséges anyagi
ellátásokhoz, ami nem jelenti azt, hogy korlátlan jognak tekintjük, amelyet bármely
állami rendelkezéshez alkalmaznak (SARLET, 2013, 591. o.). Ezért a polgárok
egészséghez való jogát a következmények is alátámasztják,
az állam alapvető kötelessége az egészségügyi ellátás biztosítása az állami politikák
révén. Ez következik az alkotmányszöveg 196. cikkének rendelkezéseiből, amely
kimondja, hogy: a) az egészség mindenki joga, b) az állam kötelessége, c) szociális
és gazdaságpolitikákon keresztül valósul meg, d) célja a betegségek és egyéb
sérülések kockázatának csökkentése, e) általános és egyenlő hozzáférés révén
(BRANCO; MENDES, 2014, 643-644. o.).
Az alkotmány szövegéből kivonható, hogy amikor az állam teljesíti az
egészséggel kapcsolatos szociális igényeket, ezt a pozitív rendelkezést minden
polgárnak egyformán és egyetemesen biztosítani kell. Azáltal, hogy az egészséget
mindenki számára biztosított jogként határozta meg, általános jelleggel ruházta fel,
ami azt jelenti, hogy senkit sem lehet megakadályozni abban, hogy az egészséghez
kapcsolódó állami rendelkezéshez jusson. Az egyenlőség nem jelent különbséget
vagy kiváltságokat az azonos helyzetek kezelésében. Az egyetemesség feltételezi a
szolidáris felelősséget a szövetség egységei között.
A szövetségi alkotmány azonban, miközben az egészséget mindenki számára
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jogként biztosítja, és szabályozza az egészség gyakorlásának irányelveit, nem
határozza meg, hogy hogyan
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egészségügyi szolgáltatások nyújtása a társadalom számára. Egyes követelmények
nincsenek meghatározva, például az, hogy az államnak minden ellátott számára
biztosítania kell-e bármilyen gyógyszert vagy kezelést, beleértve azokat is, akiknek
anyagi feltételei megengedhetik maguknak az ilyen intézkedéseket (CIPRIANI;
CRISTÓVAM, 2017, 175. o.). Ezt a tényt csakis alkotmányellenes jogszabályok
szabályozzák, mint közrendet, amint azt az alábbiakban részletesen kifejtjük.
Ebből a szempontból az egészséghez való alapvető jog hatékonysága
nyilvánvaló nehézségeket okoz, mivel az állami szervek költségvetési kapacitása
csökkent, hogy azt a kedvezményezettek számára megvalósítsák. Tekintettel annak
fontosságára, hogy ez a jog a lakosság anyagi forrásokkal nem rendelkező része
számára is érvényesüljön, a szubszidiaritás elvének a közegészségügyi rendszerben
való alkalmazhatóságáról szóló vita aktuálissá válik.

3 | A SZUBSZIDIARITÁS ELVÉNEK KONTEXTUSBA HELYEZÉSE
Az egészséghez való alapvető jognak a szubszidiaritás elve szempontjából
történő elemzése ebben a tanulmányban lehetővé teszi a kedvezményezettek
gazdasági vagy pénzügyi képességei szerint modulált hálapénz megállapításának
lehetőségét.
A princípium kifejezés eredetileg a latin principium szóból származik, ami a
dolgok kezdetét vagy eredetét jelenti. Mindenekelőtt objektív igazságokat jelölnek,
amelyek nem mindig a lét világához tartoznak, hanem a lenni kell világához, a jogi
szabályok minőségével felruházva (PICAZO, 1983, 1267-1268. o.). A téma megfelelő
megértése érdekében érdemes kiemelni e tekintetben a különösen Robert Alexy és
Ronald Dworkin által megfogalmazott elméletet a kétféle norma: a szabályok és a
jogelvek megkülönböztetéséről.
Dworkin szerint a szabályok és az elvek közötti különbségtétel logikai jellegű, és
az általuk nyújtott útmutatás formája szerint különbözik. Az elveknek nemcsak
érvényességi dimenziója van, hanem súlya vagy fontossága is. Az ütközés során azt
elemzik, hogy egy adott kontextusban melyik elv érvényesül, illetve melyiknek van a
legnagyobb súlya (2002, 35-46. o.).
Annak ellenére, hogy bizonyos szempontból eltérnek egymástól, Alexy a
Dworkin által kidolgozott feltevéseket használja, amikor amellett érvel, hogya szabályok
és az elvek közötti különbségtétel minőségi jellegű. Kiemeli, hogy az elvek prima
facie kötelezettségeket és jogokat fejeznek ki, mivel megkövetelik, hogy valamit a
lehető legnagyobb mértékben teljesítsenek. Ráadásul nem tartalmaznak végleges
parancsolatot, így az elvek relevanciája egy adott esetben nem abból fakad, hogy az
eredmény az, amit az elv az adott esetre meghatároz, hiszen olyan indokokat
képviselnek, amelyek elvethetők (2015, 103-106. o.).
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Ebben az értelmezésben az elvek olyan normák, amelyek célja, hogy valamit a
lehető legnagyobb mértékben teljesítsenek, mivel optimalizálási parancsok. Így egy
elv megsértése súlyos bűncselekménynek minősül, mivel az egész jogrendszert
támadja (ALEXY, 2014, 85-86. o.).
A jelenlegi kontextusban azonban az elveket elsősorban az jellemzi, hogy
magas fokú jogszerűséggel rendelkeznek, a szabályok felhatalmazásáért felelősek.
Azt is meg kell jegyezni, hogy az elvek a szabályok alapjaként is felfoghatók, amelyek
behatárolják alkalmazási területüket (STRECK, 2011, 565-569. o.).
Miután meghatároztuk az elv fogalmát, rátérünk a szubszidiaritás elemzésére,
kiemelve, hogy a kifejezés a latin subsidium szóból származik, ami azt jelenti, hogy
egy magasabb instanciától származó segítség vagy támogatás, amikor az
alacsonyabb nem tud elvégezni egy bizonyos cselekvést. Ez egyaránt vonatkozhat
arra, hogy egy állami szervnek segítenie kell egy másiknak, mint például egy tagállam
által egy önkormányzatnak katasztrófahelyzetben nyújtott támogatás, és arra is, hogy
egy állami szerv olyan személyt támogat, aki bizonyított cselekvőképtelensége miatt
nem tud igényt támasztani, mint például az egészséghez való jog esetében. Ha tehát
a személynek lehetősége van arra, hogy a méltósága biztosításához szükséges
javakat elérje, az államnak nem szabad beavatkoznia, sőt, éppen ellenkezőleg, nem
tartózkodhat attól, hogy az állampolgárnak nyújtott pozitív ellátást teljesítse, ha a
mulasztás veszélyezteti a méltóságát (DI LORENZO, 2010, 104-105. o.).
A 17. században, Althusius révén kapta meg a szubszidiaritás a kezdeti
körvonalait, amikor tisztázta, hogy a közösségek egy hierarchia szerint szerveződnek,
amelynek első szintjén a család áll, majd a civil szervezetek, a város, a tartomány és
a legmagasabb szinten az állam. A családot a civil szervezeteknek kell segíteniük, ha
nagy szükségük van rá. A civil egyesületeket a városnak, a bajba jutott városokat
pedig a tartománynak kell támogatnia. Végezetül, a tartomány megérdemli az állam,
mint legfelsőbb s z e r v segítségét. Ez a felfogás azon az elképzelésen alapul, hogy
minden embernek kötelessége saját erőforrásaiból gondoskodni szükségleteiről,
másrészt azonban joga van ahhoz is, hogy a bajban segítséget kapjon (2003, 112121. o.).
Csak az 1931-ben írt negyvenedik évfordulós enciklika írta le pontosabban a
szubszidiaritást, megállapítva, hogy nem lehet a polgároknak megadni azt, amire ők
maguk is képesek saját erejükből, és az ilyen funkciókat az állami egységnek
alávetni, vagyis nem lenne igazságos, ha a kollektív egység olyan tevékenységeket
végezne, amelyeket a kisebb társadalmi egységek is el tudnak végezni. Az 1961-ben
kiadott

Mater

et

Magistra

enciklika

megerősítette

ennek

az

elvnek

a

megfogalmazását, és világossá tette, hogy az egyének és a hatóságok közötti
kapcsolatoknak a kölcsönösségen és a kölcsönös felelősségvállaláson kell
alapulniuk.
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az egyének és a hatóságok közötti kapcsolatok (A SUMO PONTIFICANS
ENCIKLIKÁLISAI, 112-113. o.).
Messner felfogásában a szubszidiaritást a társadalmi egységek közötti célok és
belső kapcsolatok elemzéséből kell kiindulva értelmezni. Ebben az összefüggésben
minden társadalmi tevékenység lényegét tekintve szubszidiárius lenne, így az
embernek és a kisebb társadalmi egységeknek az emberi természetnek megfelelően
alapvető célokat kell teljesíteniük, mivel elsődleges erkölcsi felelősség hordozói. Ezek
e kapcsolatból fakadóan rendelkeznek saját jogokkal és cselekvési területekkel,
amelyek másodlagos felelősséget képeznek (1960, 362-363. o.).
Sanchez Agesta szerint a szubszidiaritás vagy szubszidiaritás elve elsősorban
"a csoportok egymás közötti és az őket alkotó politikai közösséggel való rendező és
kölcsönös működésére" vonatkozik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az államnak
csak kiegészítő vagy szubszidiárius funkciója van, hiszen a szubszidiaritás elve
mindenekelőtt az állam és a társadalom közötti kapcsolatok természetét kívánja
meghatározni (1962, 5-7. o.).
Bár ez az elv nem szerepel kifejezetten az alkotmány szövegében, a
szubszidiaritást tágan kell értelmezni, és célja azállam létének igazolása a társadalom
érdekeinek biztosítása érdekében (DUARTE; NACLE, 2014, 97. o.). Ebben az
értelemben a szubszidiaritás a hatóságok tevékenységének vezérlő elveként jelenik
meg, amely kijelöli azt a teret, amelyen belül cselekedniük kell, és fordítva, amikor
tartózkodniuk kell, a túlkapások kockázatával (BARACHO, 1995, 40. o.).
Ezért a szubszidiaritás a szociális jogállamiság egyik alapvető elvét képezi
azáltal, hogy elismeri a közérdek megvalósítását az egyén és a közbülső szervek
által, és nem utalja ezt a funkciót kizárólag az állami szervekre (QUADROS, 1995,
18. o.). A közhatalmi jogosítványokat az állam és a magánszemélyek közötti,
valamint az államot alkotó állami szervek közötti kapcsolatok szabályozása
érdekében a rájuk vonatkozó attribúciók szerint kell felosztani (TORRES, 2001, 3436. o.).
Ez egyrészt azt jelenti, hogy az állam, az egyén és a társadalom felelős azért,
hogy az alapvető jogok a lehető leghatékonyabban érvényesüljenek, másrészt pedig
azt, hogy az egyéneknek nyújtott bizonyos pozitív juttatásokat - mint például az orvosi
kezelés és a betegségben szenvedő betegek gyógyszerellátása - az azokat igénybe
vevők gazdasági vagy pénzügyi lehetőségeihez mérten kell nyújtani.
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4 | ALKALMAZÁS OF

ALAPELV

OF

SZUBSZIDIARITÁS

TO

AZ EGÉSZSÉGHEZ VALÓ JOG MEGVALÓSULÁSA BRAZÍLIÁBAN
A szubszidiaritás elve fontos alapként jelenik meg a szövetségi alkotmány 196.
cikke tartalmának és hatályának megértéséhez. Erre azért van szükség, mert bár ez
a norma érvényes és hatékony a brazil jogrendszerben, nincsenek megfelelő
mechanizmusok a tényleges alkalmazásához, azaz az egészséghez való alapvető
jog hatékonyságának biztosításához.
Az alkotmányos előírások hatékonysága a biztosított jogok és garanciák
megvalósulására, valamint a védett érdekek és jogjavak teljes körű kihasználására
vonatkozik, olyan mechanizmusok révén, amelyek a gyakorlatban megvalósítják az
alkotmányos normákat (BARROSO, 2014, 95. o.).
Az egészséghez való alapvető joggal kapcsolatban azonban a gyakorlatban
gyakran nem ellenőrzik a normák hatékonyságát, mivel nincsenek megfelelő
eszközök a megvalósításához azok számára, akiknek ténylegesen orvosi kezelésre
van szükségük. Ezért áttekintést kell készíteni arról, hogy jelenleg hogyan valósul
meg ez a jog a lakosság számára, hogy megértsük az ország egészségügyi
rendszerének hiányosságait és jelenlegi válságát.
Mivel az egészséget alapvető jognak és az állam kötelességének tekintik, hogy
tevékenységeit és szolgáltatásait általánosan támogassa, a szövetségi alkotmány
198. cikke meghatározza az egységes egészségügyi rendszer - SUS - létrehozását,
amelynek feladata a közegészségügyet érintő intézkedések végrehajtása, felügyelete
és szervezése.
Az Alkotmány kihirdetése után az egészségügyet és annak egységes
rendszerét a 8.080/90. sz. törvény szabályozta alkotmányos szinten. A törvény 4.
cikke szerint az SUS olyan intézkedések és egészségügyi szolgáltatások
összességeként határozható meg, amelyek célja a lakosság átfogó ellátásának
előmozdítása, a megelőző tevékenységeket előtérbe helyezve, de az alapvető
szolgáltatásokat és a társadalom részvételét is biztosítva (BRANCO; MENDES, 2014,
645. o.).
Továbbá a 8.080/90. sz. törvény 43. cikke garantálta az egészségügyi
szolgáltatások ingyenességét, hogy a brazil lakosság mentesüljön az ilyen
szolgáltatások igénybevételéért fizetendő bármilyen formában történő fizetés alól,
még akkor is, ha a gyakorlatban a széles körű és korlátlan ingyenesség akadályozza
e jog megfelelő szintű megvalósítását minden egyén számára (MERCANTE, 2002,
248-250. o.).
Az

egyetemes,

egyenlőségi

és

ingyenes

rendszerről

szóló

kifejezett

rendelkezés ellenére azonban a jelenlegi helyzetben a szolgáltatások nyújtásának
hiánya azt mutatja, hogy a javasolt rendszerben változtatásra van szükség az
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alkotmányos előírások hatékony teljesítése érdekében.
Az egészségügyi szolgáltatásnyújtás jelenlegi válságának kontextusba helyezése,
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a brazil Földrajzi és Statisztikai Intézet (IBGE) becslései szerint 2013-ban az ágazat
közkiadásai a bruttó hazai termék (GDP) mindössze 3,6%-ának feleltek meg, ami az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nagyon alacsonynak számít egy olyan
országban, ahol általános lefedettségi rendszer működik (WHO, 2016, 112-113. o.).
Eközben az egyetemes rendszerrel rendelkező európai országok átlagosan a GDP
8,3%-át fordították egészségfejlesztési intézkedésekre (MENDES, 2013, 987. o.).
Az egészségügyi szolgáltatások riasztó helyzetét mutatja, hogy a Szövetségi
Orvosi Tanács (CFM) felmérése szerint 2013-ban a szövetségi, tartományi és
önkormányzati kormányok által befektetett összeg csak 3,05 R$ volt naponta minden
egyes brazilra, azaz az egy főre jutó éves kiadás 1098,75 R$ volt. Figyelembe véve a
SUS összesen kétszázmillió brazil felhasználóját, ez a beruházás messze elmarad a
lakosság egészségének biztosításához szükséges normáktól. Ehhez képest más,
általános egészségügyi rendszerrel rendelkező országok sokkal nagyobb összegeket
fektettek be, például azEgyesült Királyság (átlagosan évi 3598 USD minden lakosra
vetítve), Németország (átlagosan 5066 USD) és Spanyolország (2581 USD) (CFM,
2016).
Ezenkívül 2014-ben a brazil állami költségvetésnek mindössze 6,8%-át
fordították az egészségfejlesztésre. A brazil befektetések aránya a harmadik
legrosszabb az amerikai kontinenst alkotó harmincöt ország között, messze elmarad
a világ 11,7%-os átlagától (CFM, 2017).
Ami az SUS-használók profilját illeti, az 1998 és 2008 közötti országos
mintavételes háztartási felmérés (PNAD) adatai szerint a közegészségügyi
szolgáltatások iránti kereslet a hetedik tizedig terjedő réteg körében volt túlsúlyban. A
legszegényebb tizedben a SUS az ellátás 88%-át fedezi, a hetedik tizedben pedig az
ellátás 56%-át. Ezen túlmenően a leggazdagabb tizedben nőtt az egészségügyi
szolgáltatások SUS általi finanszírozásának aránya, amely jelenleg 13%-ról 17%-ra
emelkedik.
A kutatás eredményeinek megértése érdekében meg kell jegyezni, hogy az
adatokat tizedekre, azaz 10%-nak megfelelő részekre osztották. A PNAD-felmérés
során gyűjtött adatok szerint az első tized megfelel a megkérdezettek közül a
legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező 10%-nak. A hetedik tized a kapott adatok
70%-ának felel meg, azaz a lakosság 70%-ának, amely a legalacsonyabb
jövedelemmel rendelkezik.
A konkrét statisztikák elemzése azt mutatja, hogy jelenleg valódi válság van a
brazil
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szolgáltatásokhoz
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rendszerében, mivel sok hátrányos helyzetű egyén csak bírósági úton juthat állami
védelemhez,
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előmozdítására szolgáló források.
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Az egészséghez való jognak mind a végrehajtó hatalom által megfogalmazott
közpolitikák révén történő érvényesítése, mind az igazságszolgáltatás elé kerülő
egyéni kérelmek esetében a kérdés az állam tényleges szükségességére vonatkozik,
hogy az ilyen kezelést ingyenesen biztosítsa. Vannak olyan helyzetek, amikor az
egyénnek magának vannak gazdasági vagy pénzügyi feltételei egy bizonyos
szolgáltatás kifizetésére, így a szubszidiaritás elvével ellentétes az állami támogatás
igénylése, ha nincs rá tényleges szükség.
Ezért figyelemre méltó, hogy az egészségért az egyes ember is felelős. Ebben
az esetben az egyéni felelősség azt jelenti, hogy bár mindenki hozzáférhet az
egészségügyi intézkedésekhez és szolgáltatásokhoz, a hálapénzt csak az kapja meg,
aki bizonyíthatóan nem rendelkezik gazdasági vagy pénzügyi kapacitással.
Például van két ember, akiknek ugyanaz a betegségük, és gyógyszerre van
szükségük, amelynek havi értéke 1.000,00 R$. Míg az elsőnek egy minimálbéres havi
jövedelme van, addig a másodiknak 20 000,00 R$ a havi jövedelme. Magától
értetődik, hogy míg az első személynek szüksége van az állam támogatására, addig
a második személy saját maga is finanszírozni tudja az egészségügyi kezelést.
A feltártak alapján azt is jelzik, hogy a pereket átható vitát a lehetséges tartalék
elméletének kellene vezérelnie, amely szerint az anyagi juttatásokat igénylő szociális
jogok megvalósítása az állam pénzügyi lehetőségeinek tartalékában lenne (SARLET;
TIMM, 2010, 29. o.), ami azt jelenti, hogy meg kellene előznie a szociális igények
címzettjeinek gazdasági vagy pénzügyi kapacitásának elemzését.
Ha az egészséget szabad jellegű alapjognak tekintjük mindazok számára, akik
egy bizonyos gyógyszerért vagy orvosi kezelésért folyamodnak, az akadályozza azok
hozzáférését, akiknek ténylegesen szükségük van a megvalósítására. Mivel az állam
nem rendelkezik elegendő pénzügyi forrással az egyetemes, megfelelő egészségügyi
szolgáltatások előmozdítására, a közegészségügyi védelmi rendszerben strukturális
változtatásokra van szükség.
Ez azért van így, mert a "lehetséges tartalék" elvét figyelembe véve az alapvető
jogok megvalósítása közvetlenül az állam részéről rendelkezésre álló erőforrásoktól
függ. Minden jog, mind a jóléti jellegű jogok, mind a védelmi jogok bizonyos
költségeket jelentenek az állam számára. Így egyetlen jog sem tekinthető
abszolútnak, mivel a megvalósítandó jog a közhatalom gazdasági erőforrásainak
meglététől függ (HOLMES; SUSTEIN, 2011, 119-120. o.).
Ahogy Galdino összefoglalja, nincsenek ingyenes jogok, mivel még a
hagyományos doktrína által figyelembe vett jogok is költségeket generálnak.
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pozitív, amely az állami szervre rója azt a kötelezettséget, hogy bizonyos garanciák
megvalósítását megszervezze, betartva a költségvetési tervezést (GALDINO, 2005,
336-339. o.).
Ezért a szubszidiaritás a hatóságok tevékenységének vezérelveként jelenik
meg, amelynek célja, hogy elhatárolja azt a területet, amelyen belül cselekedniük kell,
attól, amelyen belül tartózkodniuk kell, a túlkapások kockázatának vállalása mellett. A
lehetséges tartalékok elmélete összhangban van ezzel az elvvel, megerősítve azt az
érvet, hogy az alapvető jogok - mint például az egészséghez való jog megvalósításával járó költségek olyan korlátot jelentenek, amelyet az államnak be
kell tartania.
Az eddigiek alapján a pereket átható, a lehetséges tartalék elmélete által
vezérelt vitát meg kell előznie a közhatalom által biztosított szociális igények
címzettjeinek gazdasági vagy pénzügyi kapacitásának elemzésének. Így az állam
felelőssége lenne az egészséghez való alapvető jog maximális hatékonyságának
biztosítása, amikor az egyénre szabott pozitív előnyökkel jár, ha a felperes bizonyítja
elégtelenségét.
E megközelítés mentén 2016-ban a Santa Catarina-i Bíróság által a 030235511.2014.8.24.0054/50000 számú, ismétlődő követeléssel kapcsolatos határozat IRDR

No.

0302355-11.2014.8.24.0054/50000

számú

incidens

tárgyalásakor

előrelépés, bár részleges, volt megfigyelhető. A Bíróság megértette, hogy a SUS által
nem szabványosított gyógyszerek vagy kezelések bírósági engedélyezéséhez be kell
tartani

bizonyos

követelményeket,

többek

között

a

kérelmező

pénzügyi

elégtelenségének bizonyítását. Érdemes megjegyezni, hogy a Legfelsőbb Bíróság STJ hasonló módon fejezte ki magát az 1.657.156 2017/0025629-7. sz. különleges
fellebbezésben.
Azzal a megállapítással zárjuk, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően az
ingyenesség módosításának objektív kritériumai leginkább az alkotmányellenes
szabályok kiadásán keresztül határozhatók meg. Ebből a szempontból érdemes
kiemelni a Rio Grande do Sul állam által elfogadott 9.908/93 törvényt, amely
meghatározta, hogy a beteg életéhez nélkülözhetetlen gyógyszereket csak olyan
személyeknek kell ingyenesen biztosítani, akik bizonyítani tudják, hogy nem
rendelkeznek elegendő gazdasági vagy pénzügyi forrással a költségek viseléséhez.

5 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
A megvitatott fogalmakból megérthetővé vált, hogy az alkotmányos rendelkezés
szerint az egészségügyet egyetemes, egyenlőségi és ingyenes módon kell
biztosítani, de az állami források korlátai miatt nehézségekbe ütközik a végrehajtás
előmozdítása az egész társadalom számára.
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A jelenlegi kontextusban látható, hogy az egészségnek mint jognak a jellemzése
a mindenki számára szabad, túlságosan általánosságot tulajdonít az alkotmányos
rendelkezésnek. A címre.
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még azoknak is, akiknek elegendő forrásuk van a fizetésre, ez a modell ellentétes a
szubszidiaritás elvével, amely szerint az állami szerv csak másodlagosan, a
tényszerű igényeknek megfelelően avatkozhat be az egyént érintő ügyekbe.
Ebben az értelemben a szubszidiaritás elvének alkalmazásából kiindulva
igyekeztünk bemutatni, hogy az egészséghez való jog mindenkit megillető jog és a
szövetségi egységek közös felelőssége, de a címzettek gazdasági vagy pénzügyi
kapacitásának megfelelően módosítható. E cél elérése érdekében lehetőség van
arra, hogy ezt a modulációt a rendes jogszabályok határozzák meg a gazdasági vagy
pénzügyi kapacitást bizonyító elemek alapján.
Így az ilyen elvek alkalmazása révén az egészséghez való alapvető jog abban
az értelemben válna hatékonnyá, hogy az államot képessé tenné arra, hogy olyan
szereplőként lépjen fel, amely képes hatékonyan biztosítani a szociális ellátásokat
azoknak, akiknek szükségük van rá. Ebben az értelemben a közhatalom
megkezdené az egészségügyi szolgáltatások és kezelések hatékony és minőségi
biztosítását a társadalom számára, ami jelenleg részben még mindig beteljesületlen
ígéretnek tűnik.
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ABSZTRAKT:
tanulmányt

A

dolgozat

készítsen

a

célja,

KULCSSZAVAK:
záradékok tisztességtelen
feltételek
helyzetben van, és a kódexen keresztül a
fogyasztói kapcsolatokat elveken keresztül védik.
Ez a tanulmány a következőkön alapult

hogy

fogyasztóvédelmi

kódexből eredő védelemre kiterjedő banki
szerződéseket
feltételekről,

átható

tisztességtelen

elemezve

kiszolgáltatottságát

a

ebben

fogyasztó

a

fogyasztói

kapcsolatban. A társadalmi fejlődés révén
merült fel az igény egy olyan speciális kódex
kidolgozására,

amely

a

fogyasztókkal

foglalkozik, mivel a fogyasztó a hiposzenzív
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a fogyasztók sebezhetősége. - fogyasztói
jog.
ABSZTRAKT:

E

munka

célja,

hogy

tanulmányt készítsen a banki szerződéseket
átható tisztességtelen feltételekről, amely
kiterjed

a

fogyasztóvédelmi

kódexből

származó védelemre, elemezve a fogyasztó
kiszolgáltatottságát
kapcsolatban.

ebben

A

a

társadalmi

fogyasztói
fejlődésnek

köszönhetően merült fel az igény egy
speciális, a fogyasztókkal foglalkozó kódex
kidolgozására, mivel utóbbiak higiénikus
helyzetben vannak, a kódexen keresztül a
fogyasztói kapcsolatok védelme elvek révén
valósul meg. Ez a tanulmány bibliográfiai
kutatáson,

doktrinális

és

jogtudományi

tanításokon alapult.
KULCSSZAVAK: tisztességtelen feltételek fogyasztó
sebezhetőség. - a fogyasztónak igaza van.

1 | BEVEZETÉS

A

jognak

a

társadalom

minden

területén jelen kell lennie, funkciója az
állampolgárok védelme, tevékenységének a
kölcsönhatásra

kell

összpontosítania

rendszerekkel,

amelyek

biztosítják

a
a

jogbiztonságot.
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jogbiztonság. A kapitalista rendszerben a régi kereskedelmi modell csődmodellé vált,
ami a gazdaság számára új valóságot teremtett. A fogyasztóvédelem gondolata a
modernizáció és a kereskedelmi modell változásai miatt merül fel, szükségessé és
sürgőssé vált a fogyasztók védelme az esetleges visszaélésekkel és sérelmekkel
szemben, amelyek a vállalatok hatalmából eredhetnek, és így érvekkel kell őket
megfelelően felelősségre vonni és kiegyensúlyozni a fogyasztói kapcsolatokat. Az
üzleti fejlődés világossá tette a fogyasztóvédelem szükségességét, tekintettel az
intézmények hatalmából eredő, a tulajdonnal szembeni lehetséges sérelmekre és
visszaélésekre. A gazdasági hatalom kérdése alkotja a szabályt, és azt a társadalmi
funkciónak és a társadalom számára nyújtott szolgáltatásnak megfelelően kell
végrehajtani.
A fogyasztóvédelmi törvény megalkotása az Alkotmány 5. cikkének XXXII.
cikkében foglalt alkotmányos rendelkezés alapján történik, amely az államot a
fogyasztóvédelemre kötelezi. Ezt alapvető garanciának tekintették. A 8078/90-es
törvényt mérföldkőnek tekintették a fogyasztók és a szállítók közötti jogviszonyokban,
a Fogyasztóvédelmi Kódexet is elveken alapuló törvénynek tekintik, mivel ez a modell
nem létezett a jogrendszerben. Az elveken alapuló jog minden olyan jog, amely
bármely jogviszonyba beillesztésre kerül, és amely fogyasztói jogként jellemezhető,
és amely szintén egy másik infra-alkotmányos jogszabállyal van megalapozva.
Ez az új jogszabály arra törekedett, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét a
szállítókkal szembeni jogaikra a termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a piacra
hozott kötelezettségek betartásával kapcsolatban. A fogyasztóvédelmi kódex által
védett

elvek

megerősítik

a

jogrendszerben

betöltött

jelentőségét.

Érdemes

megjegyezni, hogy a 8078/90. sz. törvény a jóhiszeműség elvén alapul, a magánjog
által védett. Mivel ez egy új köntösben, az objektív jóhiszeműséget előnyben
részesítve, amelyet a szállító tisztességes magatartása jellemez. Az átláthatóság az
elvből fakad, és a fogyasztóvédelmi kódexet közvetítő cikkelyek kiemelik. Fontos
tudni, hogy a fogyasztóvédelmi kódex megjelenése előtt a fogyasztói kapcsolatokat
az 1916. évi polgári törvénykönyv szabályozta, amely végül is veszteségeket okozott
a fogyasztónak, mivel nem elemezte a kiszolgáltatottságot.
A fogyasztói kapcsolatoknak nevezett jogviszonyok fő jellemzője a fogyasztók
sérülékenysége, és olyan védelemre van szükség, amely az egyenlőtlen érdekek
kielégítését célozza, függetlenül attól, hogy ez a sérülékenység gazdasági, jogi vagy
technikai jellegű. A fogyasztóvédelem gondolata azért merül fel, mert a modernizáció
és a kereskedelmi modell változásai miatt szükségessé és sürgőssé vált a fogyasztók
védelme az esetleges visszaélésekkel és sérelmekkel szemben, amelyek a
fogyasztóvédelem hatalmából eredhetnek.
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a vállalatok, és így érvekkel rendelkeznek a megfelelő módon történő felelősségre
vonásukhoz és a fogyasztói kapcsolatok kiegyensúlyozásához.
Az üzleti fejlődés világossá tette a fogyasztóvédelem szükségességét,
tekintettel az intézmények hatalmából eredő, a tulajdonnal szembeni esetleges
sérelmekre és visszaélésekre. A gazdasági hatalom kérdése a szabály, és azt a
társadalmi funkciónak és a társadalom számára nyújtott szolgáltatásnak megfelelően
kell végrehajtani. Annak érdekében, hogy egyre több embernek nyújthassanak
szolgáltatásokat, szükségessé vált a szerződéskötési folyamat felgyorsítása. A
bankintézetek nyomtatott formában, egységes záradékokat tartalmazó, korábban
feltételeket meghatározó szerződéseket, úgynevezett adhéziós szerződéseket
használnak.
Az adhéziós szerződések elfogadásakor az intézmények nem folytatnak
előzetes tárgyalásokat, ez az a szerződés, amely már készen áll, mielőtt az ügyfél alá
kívánja írni. Amikor az ügyfél szerződést kíván kötni, és a szerződéses jogviszonyra
vonatkozó javaslat pillanatában el kell fogadnia a tapadási szerződésben
javasoltaknak megfelelően, a kikötésekről nincs vita, amely csak a javasoltak
elfogadására korlátozódik. A banki intézmények a modern társadalom alapjaként
vannak jelen, a vagyon körforgásának, növelésének és előmozdításának, a tőke
előnyös

felhasználásának

engedélyezésének

és

támogatásának,

a

források

elérésének lehetőségének köszönhetően. A banki tevékenységek közvetlenül vagy
közvetve a mindennapi életben is megjelennek, akár a fizetés, akár a nyugdíj
folyósítása, akár a hitelek és a finanszírozás folyósítása során.
A bankintézetek más kereskedelmi intézményekhez hasonlóan működnek, és
nyereségre törekszenek, különösen a felszámított kamatok tekintetében. A mai
gazdasági környezetben a banki szolgáltatások nélkülözhetetlenné váltak a
fogyasztók számára. A banki szerződések egyrészt megkönnyítik a szolgáltatások
nyújtását és aszerződéskötést, másrészt azonban szerződéses egyensúlytalanságot
okozhatnak, kiemelve azt a tényt, hogy a bankok gazdasági hierarchiájukat
kihasználva visszaélésszerűnek ítélt záradékokat alkalmaznak, ami a jóhiszeműség
és a szerződéses lojalitás elvének megsértéseként jellemezhető.

2 | TISZTESSÉGTELEN KIFEJEZÉS ÉS A JOG SZANKCIÓJA
A Fogyasztóvédelmi Kódex megjelenése olyan strukturált rendszerként
született, amelynek alapja a jóhiszeműségen, az emberi méltóságon és különösen a
gazdaságilag hátrányos helyzetű alanyok védelmén alapuló szociális jog. Ezek a jogi
keret alapján jönnek létre, amely számos védelmi intézkedést tartalmaz, amelyek
célja a fogyasztó, a hátrányos helyzetben lévő alany védelme.
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A tömeges szerződéskötés jelensége a felek közötti jogviszonyokban eltérést
eredményezett. Nincsenek kölcsönös engedmények közöttük, és a jogok és
kötelezettségek közötti méltányos egyensúly megszűnt. Az adhéziós szerződésekben
a gazdasági erőfölényben lévő szállító feltételeket szab a fogyasztónak anélkül, hogy
a fogyasztónak lehetősége lenne a szerződés feltételeinek megvitatására. A vállalat
egyoldalúan készíti el a szerződést, ami megakadályozza a paritásos vitákat és az
előzetes vitákat, így a fogyasztónak egyszerűen csak a gazdaságilag erősebb
szerződéses partner által kifejezett akaratot kell követnie.
A tárgyalások során széles körben alkalmazott, többek között egészségügyi
tervekre, banki műveletekre, ingatlanfejlesztésre vonatkozó szerződések formájában
alkalmazott új szerződéskötési módszer különös figyelmet érdemel, főként a
nyilvánvalóan alárendelt fél alárendelésének növekvő helyzete és a visszaélésszerű
záradékok alkalmazásának megnövekedett lehetőségei miatt.
Mivel nem is lehetne másként, az ilyen záradékok beépítésének gyakorlata a
fogyasztói szerződéses védelmi rendszerre utal. Ez a védelem a szállító által
egyoldalúan előre meghatározott szerződési feltételek alkalmazása tekintetében
társadalmi jelentőséggel bír, mivel növeli a meghatározatlan számú embernek
okozott kár lehetőségét. Meg kell jegyezni, hogy a tisztességtelen feltételek, más
néven nyomasztó, bosszantó, terhelő és túlzott feltételek a tapadási szerződésen
kívül más szerződési formákban is előfordulhatnak. Bár ez a leggyakrabban használt
szerződéstípus, a fogyasztóvédelem minden fogyasztói szerződésre vonatkozik.
E gyakorlat visszaszorítása érdekében a CDC szabályai a jog eszközeiként
működnek az egyensúly, az akarat erejének, a fogyasztó jogos elvárásainak
újrakomponálása érdekében, hogy így kompenzálják a fogyasztó tényleges
kiszolgáltatottságát. Mind a CDC 51. cikkének, mind az 53. cikkének listája
tartalmazza a tisztességtelen feltételek eseteit, amelyek semmisek és semmisek.
A CDC 51. cikkében szereplő lista példálózó jellege, vagy numerus apertus, a
"többek között" kifejezéssel, valamint a visszaélésszerű gyakorlatok előfordulási
lehetőségeit bővítő IV. és XV. albekezdésben jelenik meg. Ugyanezen kódex 6. cikke
IV. cikke tiltja, nem érvényesíthető, érvénytelensége abszolút, és ezért mentesíti a
fogyasztót a megfelelés alól. Tekintettel a közrend és a CDC társadalmi érdek
jellegére, a bírónak hivatalból el kell ismernie a határidő méltánytalanságát. A
határozat, konstitutív negatív, amely elismeri a semmisségét ex tunc hatályú,
visszamenőleges hatállyal az ügylet megkötésének időpontjára.
Nem

szabad

elfelejteni,

hogy

egy

tisztességtelen

szerződési

feltétel

semmissége nem teszi érvénytelenné a szerződés tartalmát, kivéve, ha annak hiánya
túlzott terhet ró bármelyik félre. A szerződésfenntartás elve (a CDC 51. cikkének 2. §a) miatt a tisztességtelen szerződési feltétel megszűnik, a többi rendelkezés pedig
fennmarad, feltéve, hogy
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a szerződő felek közötti méltányos egyensúly megőrzése. A semmisségi határozat
mellett a Ptk. lehetőséget ad a bírónak a szerződés felülvizsgálatára is (a Ptk. 6.
cikkének V. pontja).
A felülvizsgálat, olyan esetekben, amikor a záradék kizárása a végrehajtott
megállapodás lényegét távolítja el, a legjobb módja a kötelék és a jogi vállalkozás
társadalmi-gazdasági funkciójának fenntartásának. Mind a semmisség, mind a
felülvizsgálat olyan eszköz, amely összeegyeztethető a teljes megállapodás
érvénytelenségének

elkerülésére

irányuló

visszaélésszerű,

elszigetelten

elemezzük,

ha

törekvéssel.
de

ha

Egy
egy

kikötés
adott

lehet

szerződés

kontextusában vizsgáljuk, lehet, hogy teljesen jogszerű.51 Hangsúlyozni kell, hogy a
8.078/90. sz. törvény 51. cikkében felsorolt tizenöt rendelkezés közül ebben a
munkában különös figyelmet szentelünk a jóhiszeműség általános kikötéseként
értelmezett rendelkezésnek. A IV. záradék az, amely megmutatja a feltételek
tisztességtelensége és a jelenlegi paradigma közötti kapcsolatot, az objektív
jóhiszeműség elvéhez kapcsolódóan.
A tisztességtelen feltételekkel szembeni védelem, mint alapvető fogyasztói jog,
az autonómia elvén alapul, a lényegi, valós és tényleges, nem pedig pusztán formális
egyenlőségre való törekvésben. Végül a tisztességtelenség visszautasításának célja
a szerződések egyensúlyának megteremtése, hogy a szerződés betöltse társadalmi
funkcióját és a javak körforgását anélkül, hogy a fogyasztó veszteséget szenvedne.
2.1 A banki szerződések tisztességtelen feltételei
A banki szerződések képesek olyan záradékokat tartalmazni, amelyek
visszaélésszerű szempontokat tartalmazhatnak, túlzott terheket róva a fogyasztóra,
túlzott mértékű szerződéses egyensúlytalanságot okozva. A visszaélésszerű
záradékok és e szerződéses tehertelenség következményei a banki műveletekben
tükröződnek, ami arra készteti a pénzintézetet, hogy megpróbálja felülbírálni a
törvényességet.
A fogyasztóvédelmi törvénykönyv (8.078/90. sz. törvény) a szállító hibás
termékekért (12. cikk) és szolgáltatásokért (14. cikk) való polgári jogi felelősségével
kapcsolatban kifejezetten előírja, hogy a fogyasztóknak a fogyasztói piacon
forgalomba hozott termékek vagy szolgáltatások miatt okozott károk helyreállításáért
való felelősség független a vétkességtől. Meg kell jegyezni, hogy a fogyasztóvédelmi
kódex által a (termékek vagy szolgáltatások) szállítójára rótt felelősség a minőséggel
és a biztonsággal kapcsolatos kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki terméket
vagy szolgáltatást hoz forgalomba, jogilag köteles azt a fogyasztó egészségére, testi
épségére és tulajdonára vonatkozó kockázat nélkül kínálni. Ezek a kritériumok a
technológiai fejlődéssel kombinálva, a bankok minden nap több elektronikus
műveletet, ATM-et használnak, de a fejlesztések vagy előnyök használata mind a
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fogyasztók, mind a bank számára nem jelentenek előnyt.
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olyan intézkedések, amelyek minimalizálják a pénzügyi intézmények felelősségét,
mivel garantálják és be kell tartaniuk a szerződést alkotó elveket, és a jóhiszeműség
és a szerződéses egyensúly alapján kell eljárniuk.
A felelősséget korlátozó és a csekkek, kártyák, elektronikus vagy személyes
jelszavaknak nevezett aláírások használatáért a fogyasztóra háruló felelősséget
átruházó záradékok a szerződés kiegyensúlyozatlanságát okozzák azáltal, hogy
megakadályozzák és korlátozzák a szerződés által szabályozott magánérdekek
méltányos összetételét. A polgári jogi felelősség kizárása a szolgáltatásokon kívüli
véletlenszerű helyzetekben fordul elő, és alkalmazása a fogyasztói kapcsolatokban
történik, mivel a fogyasztóvédelmi kódexben előírt felelősség kizárása nem felsorolás.
A fogyasztóvédelmi törvénykönyv 51. cikkének I. alszakasza arra szolgál, hogy
felhívja a figyelmet a szállító kritériumára, hogy amikor a szerződés a fogyasztás
hatályát mutatja be, ez ne tartalmazzon olyan záradékokat, amelyek a fogyasztó
jogairól való lemondást diktálják. Fontos hangsúlyozni, hogy a banki intézmény
azáltal, hogy megőrzi és birtokolja az ügyfele korábbi pénzügyi tevékenységével
kapcsolatos ismereteket, rendelkezik minden szükséges eszközzel ahhoz, hogy
megfigyelje és megállapítsa, hogy pénzügyi csalásról van-e szó. Így túlságosan túlzó
kötelezettséget ír elő, amikor ezt a felelősséget a fogyasztóra hárítja, mivel ez utóbbi
nem

rendelkezik

eszközökkel

vagy

megfelelő

eszközökkel

az

esetleges

jogellenesség jellegének bizonyítására.
Ezért a fogyasztói szerződésekben a felelősség megfordítása a szállító előjoga,
ami a banki szerződésekben is előforduló szerződéses semmisséget eredményez. A
díjak felszámításának módosítása a bank által egyoldalúan történik, ami történhet a
szerződésben

foglaltakhoz

képest

vagy

a

banki

intézmény

által

nyújtott

szolgáltatásokra tekintettel általában felmerülő és felszámított díjak alapján. Ezek a
záradékok, ha a szerződésekben megerősítik és előírják, lehetőséget adnak a
banknak arra, hogy azokat a megállapított feltételekben megkülönböztetés nélkül
módosítsa.
Összefoglaló: Polgári fellebbezés. A MOTORKERÉKPÁR BESZERZÉSÉRE
VONATKOZÓ
FINANSZÍROZÁSI
SZERZŐDÉS
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
IRÁNYULÓ KERESET RÉSZBEN ÉRVÉNYESNEK ÍTÉLTETETT. A BANK
VONZEREJE. A NYILVÁNTARTÁSOKHOZ NEM CSATOLT SZERZŐDÉSES
OKIRAT. A FELPERES ÁLTAL ÁLLÍTOTT TÉNYEK VALÓSÁGTARTALMÁNAK
VÉLELMEZÉSE. ART. 359 CPC. A VERSENYZŐK ÁLTAL ELFOGADOTT
ZÁRADÉKOK MÓDOSÍTÁSA. LEHETŐSÉG. A PACTA SUNT SERVANDA ELV
RELATIVIZÁLÁSA.
ART.
6,
INC.
V.,
A
CDC.
A
KIIGAZÍTOTT
JÖVEDELEMTÉRÍTÉSI
KAMAT
ÁLLÍTÓLAGOS
JOGSZERŰSÉGE.
TARTALMATLAN
TÉZIS.
LEHETETLEN
ÉRTÉKELNI
A
RATEAVENAVENAVENOUNCED. AZ A TÉNY, HOGY ELVILEG A VONATKOZÓ
KORLÁTOZÁST ÉVI 12%-BAN ÁLLAPÍTJA MEG. A DÍJBESZEDÉS
FENNTARTÁSA AZONBAN A BACEN ÁLTAL A SZERZŐDÉSKÖTÉS
IDŐPONTJÁBAN KÖZÖLT PIACI ÁTLAGÁRFOLYAMON, REFORMATIO IN PEJUS
BÜNTETÉS TERHE MELLETT. NAGYBETŰSÍTÉS. JOGI RENDELKEZÉS ÉS
KIFEJEZETT
SZERZŐDÉSES
RENDELKEZÉS
SZÜKSÉGESSÉGE.
A
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A
VONATKOZÓ
KIKÖTÉS
ELLENŐRZÉSÉNEK
LEHETETLENSÉGE.
A
MULASZTÁSI BÍRSÁG FENNTARTÁSA.A BEHAJTÁST KI KELL ZÁRNI, MIVEL
NEM LEHET ELLENŐRIZNI A FELHATALMAZÓ SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS
MEGLÉTÉT. AZ ALACSONYABB FOKÚ BÍRÓSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT, A
FENNÁLLÓ EGYENLEGRE VONATKOZÓ 2%-OS ÖSSZEG KORLÁTOZÁSÁNAK
FENNTARTÁSA, A NON
REFORMATIO IN PEJUS. "Mivel a banki intézmény a peresített szövetség
bemutatását meghatározó bírói utasítás velejárója volt, a szerződéses bírság
bekövetkezését meg kell akadályozni, mivel a szövetségét nem igazolták. TJ-SC
- Polgári fellebbezés AC 20110167665 SC 2011.016766-5 (ítélet) (TJ-SC)
Megjelenés dátuma: 2014/07/21.1

Azok a szerződési feltételek, amelyek a bankok számára a szállítói
szerepkörben a piacon hatályos új szabályok által megállapított szabályok szerint, a
fogyasztókkal való előzetes konzultáció vagy a fogyasztók előzetes beleegyezése
nélkül elfogadott indexek vagy új árfolyamok alkalmazásával elfogadott lehetőséget
tartják fenn, elvileg semmisek, amint azt a fogyasztóvédelmi törvénykönyv 51.
cikkének caputja megállapítja.
A bankok bizonyos időkben, a cél a nyereségük fenntartása, a céljuk
jövedelmező, és történik megkülönböztethetetlenül és egyoldalúan, folytatják, hogy
növeljék a szolgáltatásaikért felszámított összegeket, valamint a csekkfüzetek,
terhelési kimutatások kibocsátását. Így a fogyasztóvédelmi törvénykönyv 51. cikkének
XI. pontja előválogatja azokat a kikötéseket, amelyek érvénytelenek, és lehetővé
teszik a szállító számára, hogy közvetlenül vagy közvetve, egyoldalúan változtassa
az árat.

3 | KÖVETKEZTETÉS
A mai világban bekövetkezett változások, a csúcstechnológiás, globalizált világ
számos változást hozott a szerződéskötés módjában.Az idő olyan tényezőként merül
fel, amely befolyásolta a jelenlegi szerződések aláírásának módját, amelyekről
korábban már volt szó. Ily módon és a társadalmi változások miatt megállapítható,
hogy az adhéziós szerződéseket a záradékok előzetes megvitatása nélkül kötik meg.
A szerződő fél betartja a szerződést, és ezért a másik akaratát, de nem ritkán a
visszaélésszerűnek tekintett záradékok megjelenését biztosítja, azaz azokat a
záradékokat, amelyek sértik a jóhiszeműség elvét, és a fogyasztónak a benyújtás
szerepét adják, kedvezőtlenek. Ezért volt lényeges, hogy ensejar a fogyasztóvédelem
általában alávetett állapotban, a saját sorsuknak kiszolgáltatva, hogy szükséges,
hogy megerősítse a fontosságát az állampolgárság, amelynek célja, hogy egyensúlyt
a szerződéses kapcsolat. helyezi az autonómia akarat, a szerződés szabadságát
követően a jogi diktátumokat, és így azok egyensúlyt a felek között. Megjegyzendő,
hogy a fogyasztóvédelmi jog magában foglalja az alsó fél teljes körű védelmét, a
1. JOGTUDOMÁNYI ORIENTÁCIÓ. .......... TJ-SC - Polgári fellebbezés AC 20110167665 SC 2011.016766-5 (ítélet)
(TJ-SC) Megjelenés dátuma: 2014/07/21
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a szerződő fél, amelynek célja, hogy jogszerűen, a felek szerződéses kikötéseket
tiszteletben tartva járjon el. E normatív szabályozás miatt a szerződéses fegyelemnek
szükségszerűen követnie kell a jogi szabályokat, tiszteletben tartva az alapelveket,
különösen az emberi méltóság elvét, törekedve a szerződés társadalmi funkciójának
tiszteletben tartására.
Ezért a szerződési feltételek megfogalmazásakor a jóhiszeműség elvének kell
megfelelniük és tiszteletben kell tartaniuk. Az ezt az elvet sértő feltételeket pedig,
mint például a visszaélésszerű díjakat, semmis záradékoknak kell tekinteni. a
vállalkozásoknak

a

tevékenységük

fejlesztésének

szükségessége

alapján

szükségszerűen igénybe kell venniük a banki szolgáltatásokat, mivel egy globális
világ részei. magától értetődő, hogy a tömegessé vált társadalomban a társadalom és
a bankrendszer közötti kapcsolat alapvető fontosságú, és fontos a jogi előírások
betartása.
Ha azonban a bank megtagadja a nyújtott szolgáltatásokat lehetővé tevő
eszközök, dokumentumok biztosítását, vagy akár pénzt von le az ügyfél számlájáról,
az óhatatlanul kárt okoz az ügyfélnek, erkölcsi és anyagi károkat okozva. Magától
értetődik, hogy a banki tevékenységnek pénzbeli értékeket kell tartalmaznia, a
biztonság nyújtásán kell alapulnia, és ebben a bizalmi kapcsolatban nem lehet
szakadás.
A bankok, pénzintézetek és ügyfeleik közötti jogviszony alapját a bizalomnak
kell képeznie, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy kiegyensúlyozott és
egyenrangú szerződések jöjjenek létre a kapcsolataikban. A fogyasztóvédelmi
törvénykönyv tiltja az egyoldalú felmondást lehetővé tevő feltételek alkalmazását, és
kizárólag a szállítónak hagyja meg a választás jogát, hogy megköti-e a szerződést
vagy sem. A szerződés egyoldalú módosítása a pénzügyi intézmény akarata szerint
nem elfogadható.
Mivel fontos, hogy nullának tekintsük azokat a feltételeket, amelyek a jogi
szabályokkal ellentétes feltételeket állapítanak meg, vagy amelyek sértik a
jóhiszeműség elvét, azonban a tisztességtelennek tekintett feltételek nem kimerítőek,
csak iránymutatásként szolgálnak a szerződéshez. Világossá válik, hogy a
fogyasztóvédelmi kódexből származó védelem megváltoztatja a szerződéses
kapcsolatokat, a tisztességtelen feltételek tilalma a semmis feltételek révén nagyobb
biztonságot teremt és hoz létre a banki ügyfelek számára.
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ABSZTRAKT: Ennek a tanulmánynak az a
célja, hogy elemezze a 16.134/2015 számú
törvényben foglalt javaslatot a konfliktuskezelő
bizottságok (CMC) létrehozására a São Paulo-i
Városi Oktatási Hálózat iskoláiban, valamint
hogy bemutassa a "Konfliktuskezelés a béke
és

az

erőszakmentesség

kultúrájának

szemszögéből" című tanfolyam során végzett
kutatás részeredményeit, amelyet a CMC
iskolai egységekbe történő telepítéséért és
végrehajtásáért

felelős

oktatási

szakembereknek ajánlottak, és amelyen a cikk
szerzői oktatóként vettek részt. A cikk a
következő

adatokkal

kapcsolatban

gyűjtött

adatokat mutatja be: 1) a
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az

iskolák

által

fegyelmezetlenség

alkalmazott
és

erőszak,

udvariatlanság

megelőzése és az azzal való szembenézés;
2) az iskola és a család kapcsolata az ilyen
jelenségek jelenlétében és
3) az iskolai közösség (vezetők, tanárok,
alkalmazottak, szülők és diákok) reakciója
az iskolai BCC létrehozására irányuló
javaslatra. A kutatást az iskolai egységek
BCC létrehozásában részt vevő oktatási
szakemberekkel, köztük igazgatókkal,
koordinátorokkal végeztük,
e

tanárok

22 EMEF oktatási technikai

asszisztensei, egy kérdőív alkalmazásával.
A kutatási eredmények többek között azt
mutatják, hogy

a

többség

a EMEF-

ek a kutatók a párbeszédet használják fő
eszközként az erőszak, a
fegyelmezetlenség és az udvariatlanság
megnyilvánulásainak kezelésében, hogy
ezen iskolák fele projekteket fogad el a
megelőzés egyik formájaként, és hogy az
iskolai közösség nagy része pozitívan
reagált a BCC iskolai bevezetésére
vonatkozó javaslatra. A kutatás arra a
következtetésre jut, hogy a legtöbb iskola
megelőzi és aggódik az ilyen jelenségek
miatt, és már végez konfliktusközvetítést,
bár nem rendszerezett módon. PALAVRASCHAVE:

Iskola;

Erőszak;

konfliktusközvetítés.
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KONFLIKTUSKÖZVETÍTŐ BIZOTTSÁGOK A SÃO PAULÓI VÁROSI
ISKOLAHÁLÓZATBAN
ABSZTRAKT: A jelen munka célja, hogy elemezze a konfliktusmegoldó bizottságok
(CMC) létrehozására vonatkozó javaslatot a São Paulo-i Városi Oktatási Hálózat
iskoláiban, amelyet a nº16.134 / 2015 törvény ír elő, valamint hogy bemutassa a
"Konfliktusmegoldás a béke és az erőszakmentesség kultúrájának szemszögéből"
című tanfolyam során végzett kutatás részeredményeit, amelyet a CMC iskolai
egységekbe

történő

bevezetéséért

és

alkalmazásáért

felelős

oktatási

szakembereknek ajánlottak, és amelyen a cikk szerzői oktatóként vettek részt. A cikk
a következő adatokra vonatkozóan gyűjtött adatokat mutatja be:
1) az erőszak, a fegyelmezetlenség és az udvariatlanság megnyilvánulásainak
megelőzésére és kezelésére az iskolák által alkalmazott formák; 2) az iskola és a
család közötti kapcsolat az ilyen jelenségek jelenlétében; és 3) az iskolai közösség
(vezetők, tanárok, személyzet, szülők és diákok) reakciója az iskolai CMC javasolt
létrehozására. A kutatást kérdőív segítségével végezték el az iskolai egységek BCCjének kialakításában részt vevő oktatási szakemberek, köztük 22 EMEF igazgatói,
koordinátorai, tanárai és technikai asszisztensei körében. A felmérés eredményei
többek között azt mutatják, hogy a megkérdezett EMEF-ek többsége a párbeszédet
használja fő eszközként az erőszak, a fegyelmezetlenség és a neveletlenség
megnyilvánulásaival való szembenézés során, hogy fele projekteket fogad el a
megelőzés egyik formájaként, és hogy a közösség nagy része pozitívan reagált a
javasolt CMC iskolai bevezetésére. A kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a
legtöbb iskola megelőzi és aggódik az ilyen jelenségek miatt, és már végez
konfliktusközvetítést, bár nem szisztematikusan.
KULCSSZÓK: iskola; erőszak; konfliktusközvetítés.

1 | BEVEZETÉS
Jelen cikk célja, hogy megvitassa a 16.134/2015 számú törvényben foglalt, a
konfliktuskezelő bizottságok (CMC) São Paulo város önkormányzati oktatási
hálózatának valamennyi iskolájában történő bevezetésére vonatkozó javaslatot a
dokumentum elemzésén keresztül, valamint bemutassa a CMC tagjainak kínált
képzés során végzett kutatás során gyűjtött adatok egy részét. Ebben a munkában
bemutatásra kerülnek az Önkormányzati Általános Iskolák (EMEF-ek) által elfogadott,
az erőszak, fegyelmezetlenség és neveletlenség elleni küzdelem módjaira vonatkozó
információk, az iskolának a családdal való kapcsolata az ilyen kérdésekkel való
szembenézésben, valamint az iskolai közösség reakciója az egységekben a BCC
alkotmányát irányító jogszabályokkal szemben.
Az iskolai fegyelmezetlenség, udvariatlanság és erőszak különböző formáiról
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szóló vita a pedagógusok, a szülők és a civil társadalom körében ismétlődővé vált, és
egyre nagyobb teret nyer a brazil médiában, növelve a fegyelmezetlenség és erőszak
mértékét.
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a bizonytalanság és bizalmatlanság légköre az iskolákban és az iskolákkal
kapcsolatban. Az Iskolai Erőszak Európai Megfigyelőközpontja (DEBARBIEUX;
BLAYA, 2002) által közzétett adatokból kiderül, hogy ez a jelenség nem csak
Brazíliában

fordul

elő,

hanem

számos

európai

országban,

többek

között

Franciaországban, Németországban, Angliában és Belgiumban is jelen van. E
jelenséggel szemben több kihívás is felmerül, amelyek közül az első annak
megállapítása, hogy
amit mi iskolai erőszaknak nevezünk, valóban így fogalmazható meg. Ez a feladat
azonban nem könnyű a mindennapi iskolai életben összetett módon megnyilvánuló
jelenségek összetettsége, valamint az iskolai együttélésre és a tanuláshoz szükséges
környezetre károsnak ítélt bizonyos viselkedési formáknak fenntartott sztereotípiák
vagy címkék miatt.
Charlot (2002) szerint az erőszak nem új jelenség, amely az 1980-as években
jelent meg, és az 1990-es években erősödött fel, mivel már a 19. századból vannak
feljegyzések a középiskolákban történt erőszakos kirohanásokról, de új formákat ölt.
A tanárok elleni támadások vagy sértegetések újdonságnak tűnnek, amellett, hogy
egyre fiatalabb tanulók vesznek részt erőszakos helyzetekben. Az iskolai erőszak
tehát már nem véletlenszerű jelenség, hanem strukturális kérdéssé válik, amelyet
gyakran általánosan kezelnek, és amely a téma kutatóitól erőfeszítést követel a
különböző,

iskolai

erőszakként

kategorizált

megnyilvánulások

fogalmi

megkülönböztetésére. Így a szerző szerint meg kellene különböztetni az iskolai
erőszakot, azt, amelyik az iskolai térbe hatol, az iskolai erőszakot, amelyik a tanárok
elleni fosztogatásokban és agressziókban fejeződik ki, valamint az iskolai erőszakot,
amelyik az intézményi szervezetben szimbolikusan nyilvánul meg.
Ianni (2002) rámutat, hogy maga a társadalom a társadalmi erőszak gyára,
amelynek "haladás" és "civilizáció" eszméi hajlamosak elfedni az egyenlőtlenségeket
és a mindennapi brutalitásokat. A szerzőnek:
Az erőszak jelen van és nyilvánvaló, rejtett és látens, sok helyen, a társadalmi élet
legkülönbözőbb területein, egyének és közösségek, objektivitások és
szubjektivitások bevonásával. Kiemelkedően történelmi jelenség, abban az
értelemben, hogy a munka és a termelés társadalmi és technikai szerveződési
módjai, a társas kapcsolatok és a társadalmi erők játékai során alakul ki. (IANNI,
2002, 13. o.).

Ebben az értelemben az iskolai erőszak nem értelmezhető endogén
jelenségként, hanem egy olyan társadalmi struktúra kifejeződéseként, amely
önmagában is erőszakos. Emellett Charlot (2002) szerint az iskolában más, az
általunk azonnal felismert erőszaktól eltérő magatartásformák is előfordulnak,
amelyeket a törvények erőszakkal történő megtámadása jellemez, és amelyeket az
európai kutatók transzgressziónak és incivilitásnak neveznek. Az elsőt az intézmény
belső szabályzatával ellentétes magatartásként azonosítják,
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a szabályok be nem tartása, a második pedig kifejezetten a jó együttélés szabályaival
ellentétes magatartás, mint például a lökdösődés, káromkodás és a naponta
ismétlődő durvaság.
Blomart (2002) belga kutató szerint az inkorrektség jelensége az erőszak egyik
aspektusa vagy az erőszak egy olyan formája lenne, amely gyakran megnyilvánul az
iskolai környezetben, ahol a szigorú fegyelmezés, például a diák kizárása kevésbé
hatékony és kevésbé alkalmas a kezelésére. Az erőszak jelenségéről a belga
kontextusban a szerző megállapítja:
(...) lassan növekszik (az erőszak) az általános iskolákban, az udvariatlanság
formájában. Ez a mindennapos "antiszociális viselkedés" különböző formákat ölt
(állandó zajongás, durvaság, munkamegtagadás, passzivitás, ellenségeskedés és
gúnyolódás), és megmérgezi az osztálytermek légkörét, lealacsonyítja a tanárokat
és kimeríti energiájukat, ugyanakkor rontja a felnőttek közötti, a gyermekek közötti
és a gyermekek és felnőttek közötti kapcsolatokat. (BLOMART, 2002, 35. o.)

A francia kutató, Debarbieux (2002) számára a kutatásban jelenlévő vita arról,
amit "mikroerőszaknak" vagy megfélemlítésnek nevezhetnénk, ami az "incivility"
kategóriájába illeszkedne, relevanciát mutatott, amint az erőszak jelenségét nem
szabad osztatlan egészként, általánosságban kezelni. A szerző egyébként rámutat
arra, hogy "az inkorrektség fogalmának túlzott használata az iskolai rendbontás
túlminősítéséhez vezethet, ami annak téves megítélését jelentené, hogy valójában
miről is van szó (...)" (DEBARBIEUX, 2002, 28. o.).
A

szerzők

által

bemutatott

megfontolások

az

erőszak

jelenségének

összetettségét és a közelmúltban folytatott vitát mutatják be, amely arról szól, hogy a
könnyen felismerhető fizikai erőszaktól eltérő viselkedéseket meg kell különböztetni
és fogalmilag is meg kell határozni. Ez a megkülönböztetés azért válik szükségessé,
mert minden egyes konkrét jelenséget is sajátos módon kell kezelni, és nem
általánosítani. A vita még összetettebbé válhat, ha az iskolán belül több konfliktus
jelenlétének kérdésével foglalkozunk. E fogalom meghatározásával kapcsolatban
Chrispino a következőket állapítja meg
A konfliktus minden eltérő vélemény, vagy valamilyen esemény eltérő látásmódja
vagy értelmezése. Mindannyian, akik a társadalomban élünk, megtapasztaljuk a
konfliktusokat. A gyermekkorhoz tartozó konfliktusoktól a serdülőkor személyes
konfliktusain megyünk keresztül, és ma, az érettség által meglátogatva, továbbra
is az intraperszonális konfliktusokkal (menni/nem menni, tenni/nem tenni,
beszélni/nem beszélni, vásárolni/nem vásárolni, eladni/nem eladni, házasodni/nem
házasodni stb.) vagy interperszonális konfliktusokkal élünk, amelyekre még
visszatérünk. A személyközi konfliktusra példa aszomszédok közötti veszekedés, a
családok szétválása, a háború és a diákok közötti nézeteltérés (CHRISPINO;
CHRISPINO apud CHRISPINO, 2007, 15. o.).

Brazíliában a különböző formákban megnyilvánuló erőszak mellett az iskolai
környezetben előforduló konfliktusok növekedése a következőkhöz kapcsolódhat
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a közoktatás egyetemessé válásának folyamatához is, amely a 20. század utolsó
évtizedeiben következett be, mivel az iskola nemcsak nagyobb számú diákot kezdett
el fogadni, hanem lehetővé tette többek között a társadalmi-gazdasági, etnikai,
vallási, kulturális és nemi feltételek tekintetében heterogén társadalmi csoportok
együttélését is. Ahogy Candau (2012) rámutat, az iskoláztatás egyetemessé tételét
Brazíliában nem kísérte az iskolarendszer dinamikájában jelenlévő monokulturális
jelleg megvitatása, "mind a tanterv tartalmát, mind a különböző szereplők közötti
kapcsolatokat, az osztálytermekben alkalmazott stratégiákat, a privilegizált értékeket
stb. illetően" (CANDAU, 2012, 243. o.). A heterogének homogénként való
kezelésének ez a formája tehát az iskola szimbolikus erőszakának kifejeződéseként
is jellemezhető.
A közoktatás kiterjesztésével párhuzamosan, a társadalom demokratizálódási
folyamata és a garantált jogokért folytatott küzdelem közepette az iskolai közösségen
belüli konfliktusok is megnőttek. Ha korábban az iskolát homogén csoportok számára
fenntartott, önmagába zárt intézményként jellemezték, akkor ez a demokratikusabb
környezet új követelményeket támaszt, mint például a minden iskoláskorú gyermek
korlátlan beiskolázása, a demokratikus irányítás megvalósítása, a külső szervekkel,
például a szociális védelmi hálózattal való koordináció, a családokkal való kapcsolat
bővítése, ami lehetővé teszi a különböző típusú konfliktusok felerősödését. Az iskola
így a konfliktus kiváltságos helyévé válik. Az iskolai erőszak kérdésével foglalkozó
különböző szerzők, például Chrispino (2007) és Schilling (2009) szerint a konfliktusok
pozitívak, és az iskola feladata, hogy felismerje értéküket és az iskolai közösség
tagjai közötti konfliktusproblémák kezelésének fontosságát. A konfliktus ezen
aspektusáról rámutat
Chrispino:
A konfliktus tehát szerves része az életnek és a társadalmi tevékenységnek,
legyen az kortárs vagy ősi. Még mindig a fogalom megértésére törekedve azt
mondhatjuk, hogy a konfliktus az érdekek, vágyak és törekvések
különbözőségéből ered. Az ember rájön, hogy itt nem létezik a helyes vagy
helytelen szigorú fogalma, hanem olyan álláspontok, amelyeket másokkal
szemben, másként védenek. (CHRISPINO, 2007, 16. o.)

Az iskolával szemben támasztott új igények és kihívások összetettségével,
valamint az elmúlt évtizedekben az erőszak által erősen jellemzett történelmi
kontextussal - mint az intézményen belül megnyilvánuló és az iskolai közösség több
tagja közötti kapcsolatokat átható társadalmi struktúra jellemzőjével - szembenézve a
párbeszédet nem mindig tekintik a konfliktusmegoldás lehetséges eszközének.
Éppen ellenkezőleg, az iskolai kapcsolatokat erősen hajlamosak bírósági szintre
emelni, amint arra Chrispino is rámutatott; Chrispino (2008).
A szerzők számos példát mutatnak be a különböző állami és felsőbb
bíróságoktól összegyűjtött bírósági határozatokból, amelyekben az iskola vagy a
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A tanárokat arra ítélték, hogy a diákok erkölcsi kártérítést kapjanak a feljelentést és
az eljárás megindítását követően olyan esetek miatt, mint például, hogy
megakadályozták a diákot abban, hogy a mosdóba menjen, mindenki előtt tolvajként
vádolták a diákot, hanyagsággal vétettek egy diák elleni erőszakos cselekedet előtt
az órán, és még sok más esetet.
A szerzők szerint az igazságszolgáltatás fellépése az iskolai kapcsolatok
univerzumában azért is történt nagy számban, mert az érintett szereplők nem tudják,
hogyan kezeljék az oktatás új követelményeit, a tanulók profiljának változását és a
sokszínűséget, nincsenek ismereteik az említett jogi rendelkezésekből eredő új
kötelezettségekről, amelyek kötelességeket írnak elő és jogokat garantálnak, és nem
képesek érzékelni az iskola sajátos problémáit.
Ebben az értelemben számos, az iskolai élethez kapcsolódó probléma, mint
például a diákok közötti, illetve a diákok és a tanárok közötti konfliktusok, az
erőszakos helyzetek mellett az iskolai intézményen kívüli szervekhez, például a
Gyámügyi Tanácshoz, sőt az igazságszolgáltatás olyan szerveihez, mint az állami és
felsőbb bíróságok is fordulnak, ami arra utal, hogy az iskolai közösség tagjai közötti
párbeszéd lehetetlenné válik, és az intézmény nehezen tudja megoldani belső
problémáit.

2 | KONFLIKTUSKÖZVETÍTŐ BIZOTTSÁGOK
Amint korábban említettük, az iskolán belüli erőszak és konfliktusok kérdése a
pedagógusok közötti viták központi témájává vált, amellett, hogy a bizonytalan légkör
miatt közvetlenül befolyásolja a diákok tanulását, gyengíti a tanítási gyakorlatot és
aláássa a szocializációt. Ezért São Paulo Városi Oktatási Titkársága 2015
márciusában megalkotta a 16.134. számú törvényt, amely előírja a konfliktuskezelő
bizottságok (CMC) létrehozását, amelyek bizottságait a Városi Oktatási Hálózat
valamennyi iskolájában létre kell hozni, és amelyek a vezetők, a tanárok, a diákok
szülei és a diákok képviselőiből állnak, azzal a céllal, hogy fellépjenek a diákok,
tanárok és az iskolai közösség alkalmazottai közötti konfliktusok megelőzése és
megoldása érdekében. A szóban forgó törvényt ugyanezen év októberében az
56.560. számú rendelet szabályozta, és a 2016. áprilisi 2.974. számú rendelet
hajtotta végre, amely a kihirdetéstől számított 60 napos határidőt állapított meg a
BCC-k létrehozására minden egységben.
A konfliktusközvetítés a jog területéről származó gyakorlat, amelynek célja a
rutinszerű konfliktusok megoldása az érintett felek közötti párbeszéd útján, egy
harmadik személy közvetítésével. Ezt a gyakorlatot Viana (2009) szerint különböző
népek használják az ókor óta, és intézményesült a
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több országban, például az USA-ban és Franciaországban a 20. század utolsó
évtizedeiben. Eredetileg ezekben az országokban a konfliktusközvetítést elsősorban
munkaügyi és közösségi konfliktusok megoldására használták.
A konfliktuskezelés iskolai alkalmazása nemrégiben kezdődött. Brazíliában a
kutatásokban bemutatott néhány tapasztalatot, ezek azonban elszigetelt, az iskolai
egységeken belül kialakított gyakorlatokat eredményeznek, és nem az összes
iskolára kiterjedő oktatási hálózatok programjaiként jellemezhetők. E gyakorlat
példájaként említhetjük São Paulo állam oktatási titkárságát, amely 2010-ben az
iskolavédelmi rendszer program keretében létrehozta aziskolai és közösségi közvetítő
tanár (PMEC) személyét, akinek feladata az iskolán belüli konfliktusok közvetítése és
a párbeszéd kialakítása az iskola közösségének más szereplőivel. Azonban nem
minden egységben van jelen ez a szakember, mivel ez az egyes iskolai egységek
igényeitől függ, és még ebben az esetben is engedélyt kell kérni az illetékes
szervektől, az Iskolai Védelmi Programot irányító hivatalos dokumentumban
megfogalmazott iránymutatásoknak megfelelően.
Sampaio és Braga Neto (2007) szerint az iskolai mediáció fontos eszköze a
konfliktusmegoldásnak, mivel előfeltétele a párbeszéd és az aktív meghallgatás,
amely lehetővé teszi az érintett felek számára, hogy kifejezzék nézeteiket, érzéseiket
és vágyaikat. Ily módon a konfliktuskezelés iskolai alkalmazása csökkentheti az
erőszak és az önmegtartóztatás mértékét, és segíthet mind a fiataloknak, mind a
felnőtteknek abban, hogy elmélyítsék önmaguk és mások megértését. A szerzők
szerint:
Megváltozik az a paradigma, hogy a felnőtteknek kell megoldaniuk a konfliktusokat
a fiatalok számára, így az utóbbiak és a gyerekek már korán felelősséget vállalnak
tetteikért és döntéseikért. Ez a folyamat lehetővé teszi számunkra, hogy
felismerjük, hogy a fiatalok kompetensek arra, hogy részt vegyenek saját
konfliktusaik megoldásában, és ily módon elősegítjük növekedésüket,
önbecsülésüket, és megtanítjuk őket a nevelésükhöz szükséges alapvető
attitűdökre, azaz arra, hogy meghallgassanak, meghallgassanak másokat, és
békésen nézzenek szembe a konfliktusokkal. (SAMPAIO és BRAGA NETO, 2007,
108. o.)

A tanuló átfogó képzésének kérdését Adorno (2012) intenzíven tárgyalja. A
szerző szerint nem elég, ha az iskola intellektuális képzést nyújt, hanem foglalkoznia
kell a gyermekek és fiatalok politikai és személyiség- vagy jellemformálásával is. Az
integrális

képzéssel

kapcsolatos

aggodalom

Adorno

azon

elképzeléséhez

kapcsolódik, hogy olyan nevelést kell nyújtani, amely képes a barbárság ellen
harcolni. Ezzel kapcsolatban a szerző rámutat:
A barbárság elleni nevelésként semmit sem szeretnék jobban, mint hogy az utolsó
vidéki kamasz is szégyellje magát, amikor például durván bántalmazza
osztálytársát vagy brutálisan viselkedik egy lánnyal; azt szeretném, ha az oktatási
rendszeren keresztül az embereket teljesen megragadná a fizikai erőszakkal
szembeni ellenszenv. (ADORNO, 2012, 165. o.).
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Ebben az értelemben, amikor Adorno (2012) azt állítja, hogy a nevelés első
számú követelménye, hogy Auschwitz ne ismétlődjön meg, arra utal, hogy egyikünk
sem mentes a barbárság nyomaitól, hiszen mind szubjektíven, mind objektíven
továbbra is fennállnak azok a feltételek, amelyek az emberiséget a fasizmushoz
vezették. A barbarizmus fogalmát a szerző a következőképpen határozza meg:
Én a barbárság alatt valami nagyon egyszerű dolgot értek, nevezetesen azt, hogy a
legmagasabb technológiai fejlettségű civilizációban állva az emberek sajátos,
formabontó módon elmaradnak saját civilizációjuktól - és nem csak azért, mert
túlnyomó többségük nem a civilizáció fogalmának megfelelő módon élte meg a
kialakulást, hanem azért, mert megragadta őket egy primitív agresszivitás, egy
primitív gyűlölet, vagy a művelt terminológiával élve, a pusztításra való késztetés,
ami tovább növeli a veszélyt, hogy ez az egész civilizáció felrobban, egy immanens
tendencia, ami jellemzi. (Adorno, 1995a, 155. o.))

A 2.974/2016 rendelet szerint, ellentétben a konfliktuskezelés jogi területen
történő alkalmazásával, az iskolában ennek az eszköznek alapvetően megelőző
szerepet kell betöltenie, amelynek célja az erőszak különböző formáinak csökkentése
az oktatási folyamatot érintő, a tanulókat, tanárokat és kiszolgálókat érintő iskolai
konfliktusok megelőzése és megoldása mellett. Ebben az értelemben fontos kiemelni,
hogy a dokumentum a konfliktust az emberi kapcsolatok velejárójaként ismeri el,
amelyben a felnőttek, a fiatalok és a gyermekek megtanulhatják, hogyan kezeljék azt
kritikus, reflektív és átalakító módon. Ebben a kérdésben, tekintettel arra, hogy a
barbarizmus addig fog létezni, amíg annak feltételei fennállnak, Adorno (2012) azt
állítja, hogy szükség van a kritikus önreflexióra irányuló nevelésre, elkerülve ezzel,
hogy az emberek anélkül támadják egymást, hogy önmagukra reflektálnának.
Egy másik fontos szempont, amelyet a dokumentum kiemel, a konfliktusok
jelenlétének és közvetítésük szükségességének felismerésére vonatkozik, nemcsak a
diákok között vagy a tanárok és diákok között, hanem a személyzet körében is,
rámutatva a demokratikus együttélés fontosságára. Ezt a témát kevéssé vitatták meg
az iskolán belül, ahol szokás beismerni a diákok közötti vagy a diákok és a tanárok
közötti kapcsolati problémákat, de kevés szó esik az oktatási szakemberek egymás
közötti vagy a közösséggel való konfliktusairól.
A dokumentum a következő intézkedéseket emeli ki az egységekben működő
BCC-k feladataként:
I - közvetíteni az oktatási egységen belül felmerülő konfliktusokat,
amelyekben diákok és oktatási szakemberek vesznek részt; II - független és
pártatlan közvetítéssel irányítani az iskolai közösséget, javaslatot tenni a
konfliktusok megoldására irányuló intézkedésekre; III - azonosítani az iskolai
környezetben az erőszak különböző formáinak okait; IV - azonosítani azokat a
területeket, amelyek kockázatot jelentenek a
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V - megoldások és javaslatok előterjesztése az oktatási egység vezetőségének a
felmerülő problémák megoldására (SÃO PAULO, 2.974. sz. rendelet, 2016. április
12.).

A BCC feladatai kiemelik megelőző szerepüket, kiemelve az iskolán belüli
konfliktusok vagy erőszakos megnyilvánulások jellegének, lehetséges okainak és a
jelenség előfordulási területeinek azonosításának szükségességét. Ez a javaslat
összhangban van a Charlot (2002) által képviselt elképzeléssel, aki hangsúlyozza,
hogy a probléma hatékony kezelése érdekében pontosan meg kell határozni a
különböző, erőszakként általánosított viselkedésformák fogalmát. Az ilyen jelenségek
megelőző jellegű kezelésének perspektívája ráadásul arra kényszeríti az iskolát, hogy
szakítson az ilyen megnyilvánulásokkal szembeni közömbösséggel. Adorno (2012)
számára az "ártalmatlan passzivitás valószínűleg csak a barbárság egy formáját
alkotja, amennyiben kész a borzalom szemlélésére, és a döntő pillanatban kihagyja
magát". (ADORNO, 2012, 164. o.)
A rendelet a BCC, a Politikai Pedagógiai Projekt (PPP) és a tanterv közötti
kapcsolatra is kitér, jelezve, hogy mindezek a tengelyek összefonódnak az erőszak
megelőzésében. Így, bár maga a BCC által kifejlesztett közvetítés hozzájárul a
konfliktusmegoldáshoz, a közvetítés elősegíti és ösztönzi az érintett felek közötti
párbeszédet, lehetővé téve a konfliktus gyökereinek megismerését az előítéletek és a
megkülönböztetés, a rasszizmus és az idegengyűlölet különböző formáinak
leküzdése érdekében. A dokumentumban meghatározottak szerint nem hagyják
figyelmen kívül a tantervben kifejezett pedagógiai projekt jelentőségét, amely
magában foglalja az etnikai-faji, nemi és kulturális sokszínűség, valamint a hitek és
eszmék pluralizmusának megbecsülését, mint az erőszak megelőzésének módját.
A dokumentum által javasolt egyéb fogalmak a gyermekek és fiatalok vezető
szerepének elismerésére és előmozdítására utalnak, az autonómia, a felelősség és a
szolidaritás ösztönzésére, nem csak formális módon, hanem a konfliktusokkal
szembeni hatékony gyakorlatként, amely az érintetteket reflexióra és közös
felelősségvállalásra készteti. E kérdések mellett az emberi jogok előmozdítása,
valamint az iskola és a szociális védelmi hálózat közötti kapcsolat is fontos, ami azt
jelzi, hogy az iskolában jelen lévő erőszakot nem erkölcsi jelenségként, endogén,
manicheista és elszigetelt jelenségként ismerik el, hanem egy társadalmi struktúra
kifejeződéseként.
Meg kell jegyezni, hogy a rendelet az erőszakos cselekményekben és
inzultusokban részt vevők felelősségre vonását javasolja a reflexió révén, a büntetés,
a büntetés gondolata mellett, vagy a dokumentumból hiányzó, tekintélyelvű
magatartásra való bármilyen utalás mellett. A jogszabály a megelőzés gondolatát
hangsúlyozza, több fronton (az erőszak megnyilvánulásainak diagnózisa, PPP,
tanterv, szociális védelmi hálózat),
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stb.), és így szakít azzal az iskolai kultúrával, amely hajlamos az erőszak
megnyilvánulásait individualizálni és az erkölcs megítélése alapján elemezni. Ez az
iskolákban sokáig tartó autoriter magatartás Adorno (2012) szerint, ha egyrészt árt a
nevelési célnak, hiszen a szenvedés nem kovácsolja a jellemet, másrészt az
elköteleződési

kötelékekre

való

felhívás

sem

elégséges,

így

maga

a

konfliktusközvetítés, pontatlanul, más cselekvésektől elszigetelten végezve, aligha éri
el célját. Ezzel kapcsolatban a szerző rámutat:
Az
egészséges
emberi
megértés
számára
hihető,
hogy
olyan
kötelezettségvállalásokat idézzen elő, amelyek megállítják azt, ami szadista,
romboló, bomlasztó, egy határozott "nem adósodom el". Mégis úgy gondolom, hogy
illúzió azt képzelni, hogy a világ és az emberek jobbá tétele érdekében hasznos
lenne a kompromisszumos kötelékekre hivatkozni, vagy akár a kompromisszumos
kötelékek helyreállítását követelni. A csak azért követelt kötelezettségvállalások
hamisságát, hogy valamit - még ha jó is - előidézzenek, anélkül, hogy önmagukban
az emberek számára érdemlegesnek élnék meg, nagyon könnyen érzékelhető
(ADORNO, 2012, 124. o.).

A javaslat szerint a BCC-nek nem szabadna a konfliktusok közvetítésére
korlátozódnia, hanem részt kellene vennie az egység PPP-jével összhangban álló
tantervről szóló vitákban, amely az emberi jogok és ezáltal a sokféleség témáját is
figyelembe veszi. Bár ez a felvetés a pedagógiai gyakorlatokkal szétválasztott,
szigorúan büntető intézkedésekkel szemben mutat előrelépést, Adorno (2012) az
intellektuális képzés elégtelenségére utal, azaz nem elég bizonyos tartalmakat
formális módon feldolgozni, tapasztalatra van szükség. Az iskolának tehát el kellene
hagynia az absztrakció síkját, és hajlandóságot kellene mutatnia bizonyos fogalmak
megtapasztalására, mint például a demokrácia, ami az egész iskolai közösség
bevonását feltételezné, és nem csak egyes tanárok által támogatott konkrét akciókat.
Ez a feladat nem könnyű, mivel az iskola nincs elszigetelve a társadalomtól, amely
gyakran tekintélyelvű és erőszakos.
Ráadásul nem lehet bizonyos tartalmakkal, például az emberi jogokkal
foglalkozni anélkül, hogy ne dolgoznánk kritikusan az objektív valósággal, amelyet
egy olyan társadalmi struktúra jellemez, amelynek lényege a kizsákmányolás és az
egyenlőtlenség. Így, bár Adorno (2012) elismeri az iskola fontosságát az egyén
társadalomhoz való alkalmazkodásában, azt állítja, hogy a tanulónak a társadalomról
való kritikai reflexióját is ki kell fejlesztenie, ahogyan az van, lehetővé téve annak
leküzdését. A szerző szerint a kritika és az ellenzék gyakorlásának feltételei az egyén
felvilágosodása és autonómiája.
Az iskola felvilágosult és autonóm egyéniség kialakításában betöltött
szerepének fontosságának elismerése nem jelenti az intézmény korlátainak
figyelmen kívül hagyását, hiszen "amíg a társadalom önmagából generálja a
barbárságot, addig a
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az iskolának csak minimális feltételei vannak ahhoz, hogy ennek ellenálljon".
(ADORNO, 2012, 116. o.). Azonban "ez kell, hogy legyen az iskola célja,
bármennyire is korlátozottak a lehetőségei és a hatósugara (...) csak az iskola
mutathat rá az emberiség kizárására, amennyiben tudatára ébred ennek". (ADORNO,
2012, 116. o.)
Ebben az értelemben a dokumentumban progresszív szempontokat lehet
felismerni, mivel nem korlátozza a CMC tevékenységét a tények utáni időszakra,
hogy elősegítse a felek közötti - akár pillanatnyi és formális - békülést, hanem több
fronton kíván beavatkozni, lehetővé téve nemcsak a megelőzést, a megfékezés
értelmében, hanem az erőszak problémájának kezelésével kapcsolatos koncepció
megváltoztatását is javasolja. Ha tehát egyrészt a BCC jogszabályi úton történő
létrehozása nem szűnik meg az iskolai viszonyok bíróságiasításának kifejeződése
lenni, mivel a kapcsolatok intézményesítésére törekszik, és fennáll a veszélye, hogy
az iskolán belüli "inkvizítori bírósággá" válik, ha a törvényt félreértelmezik vagy
szándékosan félremagyarázzák, másrészt arra kényszeríti az iskolai közösséget,
hogy reflektáljon a mindennapi életre és a tagjai közötti kapcsolatok minőségére,
esetleg tükörként működik, amely megmutatja azt, amit valaki el akar rejteni, vagy
amit az iskolai élet összetettsége miatt nem lehet látni.

3 | KERESÉSI EREDMÉNYEK
A 2974-es számú rendelet kihirdetése után a városi oktatási minisztérium
mozgósította a 13 regionális oktatási igazgatóságot (DRE), hogy szervezzenek és
kínáljanak képzéseket az oktatási szakemberek számára, lehetővé téve a
konfliktusmegoldó bizottságok (CMC) megvalósítását és bevetését. A jelen kutatás
São Paulo város keleti zónájában, egy DRE-ben zajlott a "Konfliktusközvetítés a béke
és az erőszakmentesség kultúrájának szemszögéből" című tanfolyam során, amelyen
a cikk szerzői oktatóként vettek részt.
A kurzus öt ülésen zajlott, amelyeken a következő témákat tárgyalták: a
konfliktuskezelés fogalma és története, az iskola társadalmi funkciója, erőszak,
fegyelmezetlenség, neveletlenség, tekintély és tekintélyelvűség, szociális védelmi
hálózat, valamint a BCC végrehajtását szolgáló jogszabályok az egységekben. A
képzésen több mint 100 egység képviselői vettek részt a következő szegmensekből:
Gyermeknevelési Központ (CEI), Városi Gyermeknevelési Iskola (EMEI) és Városi
Alapfokú Oktatási Iskola (EMEF) az érintett DRE, köztük tanárok, koordinátorok,
igazgatók és technikai oktatási asszisztensek. Ez a tanulmány azonban csak a
kutatásban részt vevő 22 EMEF képviselői, a BCC tagjai körében gyűjtött adatokat
mutatja be.
Az adatgyűjtéshez egy 13 kérdést tartalmazó kérdőívet alkalmaztak,
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10 nyílt és 03 zárt, az iskolai erőszak, fegyelmezetlenség és neveletlenség
megnyilvánulási formáira, az ilyen jelenségek megelőzésére vagy leküzdésére
elfogadott intézkedésekre, az iskola és a család kapcsolatára az ilyen problémák
kezelésében, valamint az iskolai közösség álláspontjára az egységekben javasolt
BCC telepítéssel szemben.
A második találkozón a kérdőíveket úgy osztották ki, hogy a résztvevőknek
elegendő idejük legyen arra, hogy a BCC többi tagjával együtt az egységekben
válaszoljanak, és az utolsó találkozón gyűjtötték össze őket.
Az összegyűjtött adatokból kiderült, hogy az erőszak, a fegyelmezetlenség és
az udvariatlanság témája jelen van az iskolai cotiando-ban. Ezeket a témákat
azonban nem minden egységben tárgyalták meg kellőképpen szisztematikusan. A
megkérdezett 22 EMEF közül csak 13 nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen
megvitatják ezeket a témákat; 4 azt mondta, hogy megvitatják, bár nem eléggé; 5
pedig azt, hogy ezeket a témákat nem vitatják meg rendszeresen. Ami a családok
bevonását illeti az ilyen jelenségek megvitatásába, 2 egység válaszolta, hogy a
családok nem vesznek részt ezekben a vitákban; 7, hogy a témát csak az
iskolatanácsi üléseken vitatják meg a családokkal; 16, hogy ez a gyakorlat csak a
szülői értekezleteken fordul elő; 8 jelezte, hogy akkor foglalkoznak a témával, amikor
a

családokat

felkérik,

hogy

megvitassák

a

diákokkal

kapcsolatos

konkrét

konfliktusokat egymás között vagy a tanárok és a diákok között.
Ami az erőszak, a fegyelmezetlenség és az inzultusok megnyilvánulásait illeti,
az összegyűjtött információk azt mutatják, hogy ezek a jelenségek jelen vannak a 22
vizsgált EMEF-ben, és mindegyikük alkalmaz stratégiákat e viselkedésformák
megelőzésére. Az elfogadott stratégiák között szerepelnek: a tanárképzésbe való
befektetés (3 iskola); különböző projektek kidolgozása, mint például iskolai játékok,
filmek az iskolában, tudásolimpia, többek között (11 iskola); a témával kapcsolatos
filmek vetítése (4 iskola); párbeszéd (9 iskola); a diákönkormányzatok létrehozása (4
iskola); az iskolai szabályzat alkalmazása (5 iskola); beavatkozás a szünetekben,
például az osztályok felosztása és játékok kiosztása (3 iskola); diákfelügyelők
bevezetése és vezetése (2 iskola), stb.
A prevenciós munka mellett a résztvevők számos olyan intézkedést is
bemutattak,

amelyeket

a

mindennapi

iskolai

életben

előforduló

erőszakos,

fegyelmezetlen és inkorrekt helyzetek kezelésére fogadtak el. A leggyakrabban
előforduló intézkedések a következők: párbeszéd (19 iskola); a gyámok behívása (14
iskola); az események nyilvántartásba vétele (8 iskola); továbbítás a Gyámhatósági
Tanácshoz és/vagy más iskolán kívüli szervekhez (5 iskola); támogatás kérése a
nevelőtestülettől (3 iskola), találkozók a szülőkkel (2 iskola), többek között.
Ami a BCC végrehajtását illeti az egységekben, a túlnyomó többség
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a résztvevők megerősítették, hogy az iskolai közösségek pozitívan fogadták a
javaslatot. A 22 EMEF közül a következő eredmények születtek: 17 iskola jól fogadta
a javaslatot; 3 iskola úgy nyilatkozott, hogy félnek, és hogy több információra van
szükségük, 2 iskola pedig ellenállást tanúsított, mivel a CMC tagjai nem kapnak
díjazást, vagy nem részesülnek semmilyen előnyben a részvételért.
A kutatás eredményei tehát azt mutatják, hogy az erőszak, a fegyelmezetlenség
és a neveletlenség problémái a vizsgálatban részt vevő valamennyi iskolában jelen
vannak, és hogy az oktatási szakemberek különböző stratégiák, elsősorban projektek
és párbeszéd segítségével igyekeznek megelőzni ezeket a jelenségeket. Fontos
kiemelni azonban azt a tényt, hogy az iskolák nagy része nem tárgyalja
szisztematikusan a témát.
Az adatokból továbbá kiderül, hogy a család részvétele e jelenségek
kezelésében alkalmanként, általában az ilyen viselkedés megnyilvánulása után
történik. Ebben az értelemben a BCC-t talán azért fogadta el jól az iskolai közösség a
vizsgált egységek túlnyomó többségében, mert a szülők részvételét is előirányozza
az alkotmányában, biztosítva a családok közvetlen bevonását az ilyen jelenségek
megelőzéséről szóló megbeszélésekbe.
Megjegyzendő, hogy az összegyűjtött adatoknak vannak korlátai, mivel nem
teszik

lehetővé

az

erőszak,

a

fegyelmezetlenség

és

az

udvariatlanság

megnyilvánulásainak megértését azok sajátosságai szerint, annak érdekében, hogy
azonosítani lehessen, hogy mely jelenségek fordulnak elő gyakrabban az
egységekben, milyen gyakorisággal fordulnak elő, milyen különböző módjai vannak a
kezelésüknek, egyéb fontos szempontok mellett. Bár a kérdőív már fogalmilag is
megfogalmazott

bizonyos

fogalmakat,

egyértelművé

téve

a

köztük

lévő

különbségeket, úgy döntöttek, hogy általános kérdéseket tesznek fel, mint például:
Milyen munkát végez már az iskola az erőszak, a fegyelmezetlenség és a
neveletlenség megelőzése érdekében?
Ez a módszertani választás megfelelt annak a törekvésnek, hogy az eszközt az
említett jelenségek iskolai jelenlétének első diagnózisaként használjuk, anélkül, hogy
szándékunkban állt volna elmélyedni az egyes viselkedések sajátosságaiban, mivel a
BCC bevezetésére irányuló tanfolyam elején jártunk, és még nem folytak
megbeszélések a fogalmakról. Ezeket a kérdőívben azzal a szándékkal mutattuk be,
hogy furcsaságot provokáljunk és vitát ösztönözzünk, denaturalizálva az erőszak
kifejezés általánosítását. Az eszközt az egységek kezdeti eszközként használták a
kapcsolatok és a lehetséges cselekvési módok problematizálására a BCC-ben.
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4 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
Az iskola a szocializáció és a tanulás tere, ahol a különböző társadalmi
szereplők közötti személyes és dinamikus kommunikáció mellett többszörös
kapcsolatok, társadalmi interakciók jönnek létre. Ebben az értelemben, mivel
társadalmi intézményről van szó, a társadalmi kapcsolatok és interakciók dinamikáját
közvetlenül áthatja az a társadalmi-gazdasági, történelmi és kulturális kontextus,
amelyben kialakultak, lehetővé téve az alanyok interakcióját azzal a területtel,
amelybe

beillesztették,

lehetővé

téve

a

különbség

megismerését

és

megtapasztalását.
Az iskolai mindennapok egyik nagy kihívása az osztály, a faj, a nem, a vallás, a
kultúra és a nemzedék közötti metszéspontokból eredő konfliktusok megnyilvánulása.
Ezért

úgy

tekinthetjük,

hogy

az

iskolai

mindennapi

élet

részét

képező

konfliktusproblémák olyan jelenségek formájában nyilvánulnak meg, mint a
fegyelmezetlenség, az inzultusok és az erőszak, és tágabb és összetettebb
társadalmi kontextusba ágyazódnak.
Ebben az új iskolai környezetben, amely már nem a homogén csoportok
szocializációját szolgáló, konfliktusoktól védett hely, a barbárság különböző
megnyilvánulásaival való szembenézés sürgőssé válik. Talán az iskolai közösségnek
a BCC végrehajtására vonatkozó javaslattal szembeni nagyfokú elfogadottsága azt
fejezi ki, hogy olyan alternatívák után vágynak, amelyek választ kínálnak egy ilyen
helyzetre, mivel az iskolák nehézségekbe ütköznek a kérdés kezelésében, és még
olyan külső szervekhez is fordulnak, mint a Gyámhatósági Tanács, a Gyermek- és
Ifjúsági Bíróság és mások.
Ily módon a BCC létrehozására irányuló javaslat jelentőségét a São Pauló-i
Városi

Oktatási

Hálózat

egységeiben

a

kapcsolatok

problémaközpontú

tér

kialakításának lehetőségeként ismerik el az intézményeken belül, és az emberi
jogokról

szóló

viták

előmozdítójaként.

Bár

jelenleg

az

iskolai

viszonyok

bíróságiasítása a tendencia, amelyben a CMC a viszonyok intézményesítésének és
bürokratizálásának kifejezője lehet, fontos kiemelni a barbárság elleni küzdelemben a
preventív jellegét. Ez a 16.134/2015. sz. törvényben kiemelt megelőző szempont
olyan közpolitikáról árulkodik, amely a jelenséget a maga összetettségében kívánja
vizsgálni, figyelembe véve az egyén és a kollektíva, a mikro és a makro közötti
kölcsönhatást, elkerülve az alany hibáztatását, figyelmen kívül hagyva a társadalmi
kontextust, amelybe beilleszkedik.
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ABSZTRAKT: A 13. számú törvény által
létrehozott

új

paradigmák

vizsgálata.467.

számú, 2017. július 13-i határozatát, valamint
az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
alkotmányos

garanciája

sérelmének

fennállását, az ingyenes igazságszolgáltatás
kedvezményének

megadásához

szükséges

feltételek megváltoztatására vonatkozó eljárási
változások elemzéséből; a szakértői díjak
megfizetése; a munkavállaló tárgyalásról való
távolmaradása miatti keresetlevél benyújtása
esetén a költségek megfizetése; az egyéni
munkaszerződés éves felmentési modelljének
bevezetése; a munkaügyi kötelezettségek éves
felmentésének aláírása és a választottbírósági
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nemcsak a jogok garantálására, a
munkaviszonyok bizonytalanságára és az
anyagi munkajogok megsértésére vannak
hatással, hanem társadalmi visszalépést is
jelentenek a szociális jogok garantálása és a
munkavállalók által kivívott jogokhoz való
hozzáférést megkönnyítő eljárási előjogok
tekintetében. KULCSSZAVAK:
Hozzáférés

à

Igazságosság.
Munkaügyi reform. Munkafolyamat.

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ
VALÓ HOZZÁFÉRÉS ALKOTMÁNYOS
GARANCIÁJA ÉS A 13467. SZ.
TÖRVÉNY ÁLTAL LÉTREHOZOTT ÚJ
PARADIGMÁK67
2017. JÚLIUS 13.
ABSZTRAKT: Vizsgálja meg a 2017. július
13-i 13467. sz. törvény által létrehozott új
paradigmákat és az igazságszolgáltatáshoz
való hozzáférés alkotmányos garanciájának
megsértését,

az

ingyenes

igazságszolgáltatás

nyújtásának

feltételeinek megváltoztatására vonatkozó
eljárási változások elemzése alapján; a
szakértői díjak megfizetése; a költségek
megfizetése a munkavállaló tárgyalásról
való

távolmaradása

miatti

elbocsátás

esetén; az egyéni munkaszerződés éves
felmentési

modelljének

bevezetése;

a

munkakötelezettségek éves kifizetésének
aláírása és a választottbírósági záradék
beillesztése
bizonyos

az

egyéni

munkavállalók

szerződésbe
esetében,

amennyiben
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a jogszabályi változások nemcsak a jogok garantálására, a munkaügyi kapcsolatok
bizonytalanságára és az anyagi munkajogok megsértésére vannak hatással, hanem
társadalmi visszalépést jelentenek a szociális jogok és a munkavállalók által szerzett
jogokhoz való hozzáférést megkönnyítő eljárási előjogok garantálása tekintetében.
KULCSSZÓSZÓK: Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Munkaügyi reform.
Munkafolyamat.

1 | BEVEZETÉS
A 2017. július 13-i 13.467. számú törvény (munkaügyi reform) fontos jogszabályi
módosításokat hozott az anyagi munkajogok és az igazságszolgáltatáshoz való
hozzáférés alkotmányos garanciája tekintetében, és szociális visszalépést jelent a
szociális jogok védelme és a munkavállalók által kivívott szociális jogokhoz való
hozzáférést megkönnyítő eljárási előjogok visszaszorítása tekintetében.
A

reform

hatásainak

elemzése

nemcsak

a

munkaügyi

kapcsolatok

bizonytalanságának növekedésére mutat rá, hanem a vonatkozó eljárási szempontok
tekintetében az alkotmány 5. cikkének XXXV. alszakaszában rögzített, az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés alkotmányos jogának enyhítését jelenti, az
eljárási munkajog sajátos elveinek és autonómiájának sérelme mellett, a szociális
jogok biztosítására irányuló közös eljárási joghoz képest.
A

13.

sz.

törvény

által

bevezetett

eljárási

módosítások

vizsgálatára

törekszik.467/17 a munkaügyi jogszabályokban, és amelyek hatással vannak a
munkavállaló igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésére, a joghatósági védelemhez
való alapvető jog megsértésével, a munkaügyi folyamat sajátosságainak és a
munkajogot meghatározó védelmi elv tagadásával, e változások között szerepelnek:
az

ingyenes

igazságszolgáltatás

előnyének

biztosításához

szükséges

követelmények, a szakértői díjak megfizetése, a költségek megfizetése a
munkavállaló tárgyalásról való távolmaradása miatti benyújtás esetén, az egyéni
munkaszerződés éves felmentése és a szerződéses választottbírósági záradék
beillesztésének lehetősége egyes munkavállalók esetében.

2 | AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A JOGHATÓSÁG
ELIDEGENÍTHETETLENSÉGE
A 13,467/17. sz. törvény olyan eljárási változásokat vezetett be, amelyek
korlátozzák az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.
Az emberi jogokról szóló nemzetközi nyilatkozatok elismerik minden ember
jogát a hatékony joghatósági rendelkezésekhez, a szövetségi alkotmány pedig
megerősíti az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogát azzal, hogy kimondja,
hogy a törvény nem zárhatja ki az igazságszolgáltatás köréből a jog sérelmét vagy
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veszélyeztetését.
Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés az állampolgárság alapvető joga, és
a munkaügyi eljárási módosításokat "az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
jogának mint alapvető jognak a jelenlegi felfogása fényében kell értelmezni és
alkalmazni, amely feltétele annak, hogy
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a szociális jogok gyakorlásának lehetősége" (SOUTO MAIOR és SEVERO, 2017).
A polgári perrendtartás 3. cikke megismétli az Alkotmány 5. cikke XXXV.
pontjának szövegét, megerősítve az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogát,
amely nem korlátozódhat az igazságszolgáltatáshoz való egyszerű hozzáférésre,
hanem az eljárási igény kielégítéséhez és az eljárás hasznos eredményének
eléréséhez szükséges ésszerű idő garantálására is.
Brazília aláírta a San José da Costa Rica-i emberi jogokról szóló Amerika-közi
egyezményt, amely az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést az emberi jogok
egyik előjogaként határozza meg, és 8. cikkében kimondja, hogy minden személynek
joga van ahhoz, hogy bármely büntetőjogi vád kivizsgálása során, illetve polgári,
munkaügyi, adóügyi vagy egyéb természetű jogainak vagy kötelezettségeinek
megállapítása céljából, garanciák mellett és ésszerű időn belül, a törvény által
előzetesen létrehozott, illetékes, független és pártatlan bíró vagy bíróság előtt
meghallgassák.
Ez a polgárok egyik legfontosabb garanciája, mivel a modern korban az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés minden személy alapvető joga a jogai
érvényesítéséhez. Másrészt nem elég csak az igazságszolgáltatáshoz való széles
körű hozzáférés, hanem az is, hogy az eljárás tisztességes legyen és eredményt
(hatékonyságot) hozzon (SCHIAVI, 2017, 16. o.).

Látható, hogy a munkaügyi reform nem hajtotta végre a munkaügyi folyamat
olyan javításait, amelyek garantálnák a munkavállalók jobb feltételeket az
igazságszolgáltatáshoz
hatékonyságát.

Ennek

igazságszolgáltatáshoz

való
oka,
való

hozzáféréséhez
hogy

nem

hozzáférés

és
vette

a

joghatósági

figyelembe

alkotmányos

a

irányelveit,

rendelkezés
munkaügyi
valamint

a

munkaügyi folyamat azon elveit és sajátosságait, amelyek a munkavállaló
gyengesége ellenére is biztosítják a szociális jogok gyakorlásának lehetőségét,
kompenzálva az egyenlőtlenségeket, figyelembe véve, hogy a munkavállaló a
munkaügyi folyamat leggyengébb peres félje.

3 | A SZABAD IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ELŐNYEINEK MEGADÁSA
Didier Junior és Oliveira (2008) az ingyenes igazságszolgáltatást vagy jogi
segítségnyújtást úgy határozza meg, mint a fél mentességét a perrel közvetlenül
összefüggő valamennyi - bírósági vagy egyéb - költség előzetes megfizetése alól,
valamint az ügyvédi költségek megfizetése alóli mentességet. Az ingyenes
igazságszolgáltatás előnye lehetővé teszi, hogy az elégtelen forrásokkal rendelkező
fél anélkül nyújtson be keresetet, hogy a perköltségeket ki kellene fizetnie, így a
perköltség nem akadálya a jogrendszerhez való hozzáférésnek (MIESSA, 2018).
Az ingyenes igazságszolgáltatáshoz és az ingyenes jogi segítségnyújtáshoz
való jogról az Alkotmány 5. cikkének LXXIV. bekezdése rendelkezik, amely előírja,
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hogy az állam teljes körű és ingyenes jogi segítségnyújtást biztosít azoknak, akik
bizonyítani tudják, hogy nem rendelkeznek elegendő forrással.
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Az 1970. június 26-i 5884. törvény 14. cikke kimondja, hogy a munkaügyi
igazságszolgáltatási rendszerben az 1959. február 5-i 12060. törvényben említett jogi
segítségnyújtást annak a szakmai kategóriának a szakszervezete biztosítja,
amelyhez a munkavállaló tartozik.
A CLT 790. cikkének (3) bekezdése a 2002. augusztus 27-i 10.537. sz. törvény
által megfogalmazott formájában felhatalmazta a bírákat, az eljáró szerveket és a
munkaügyi bíróságok elnökeit, hogy a fél kérelmére vagy hivatalból ingyenes
igazságszolgáltatásban részesítsék azokat, akik a törvényes minimum kétszeresének
megfelelő vagy annál kevesebb fizetést kapnak, vagy büntetés terhe mellett kijelentik,
hogy nem képesek az eljárás költségeit saját vagy családjuk megélhetésének
sérelme nélkül megfizetni.
A 13.467/2017. sz. törvény viszont módosítja a CLT 790. cikkének (3)
bekezdését, és megállapítja a bírák, az ítélkező testületek és a munkaügyi bíróságok
elnökeinek

hatáskörét,

hogy

kérelemre

vagy

hivatalból

ingyenes

igazságszolgáltatásban részesítsék azokat, akik a társadalombiztosítás általános
rendszere szerinti ellátások felső határának 40 %-át (negyven százalékát) elérő vagy
annál alacsonyabb bért keresnek. A CLT 790. cikkének (4) bekezdése szerint a
kedvezményt annak a félnek kell biztosítani, aki bizonyítja, hogy nem rendelkezik
elegendő forrással az eljárás költségeinek megfizetésére.
A

munkaügyi

elismerésével

folyamatban

kapcsolatban

a

szabad

bekövetkezett

igazságszolgáltatás

változások

eltérő

előnyének

értelmezéseket

eredményeztek, és kritikát váltottak ki a munkavállalók igazságszolgáltatáshoz való
hozzáférését akadályozó tényezők létrehozásával kapcsolatban.
A jogalkotó által meghatározott paraméterek szigorítják a Munkaügyi Bíróságon
a perköltségek hálapénzének engedményére vonatkozó kritériumokat, és bizonyítják
azt a paradoxont, hogy a Munkaügyi Bíróságon javasolt perek általában a
munkaadónak a munkaügyi jogszabályok be nem tartására épülnek. Ezen a ponton,
az anyagi perspektívából nézve, sérül a munkavállaló alulteljesítésének jogi vélelme,
amely az izonómia elvén alapul.
Azt is meg kell jegyezni, hogy a munkavállalóra rótt eljárási költségek
megfizetése olyan teher áthárítását jelenti, amelyet az alperesnek vagy magának az
államnak

kellene

viselnie,

igazságszolgáltatáshoz

való

amennyiben
hozzáférés

a

hatóságok

alkotmányos

kötelessége

jogának

az

hatékonyságát

biztosítani.
A brazil jogrendszerben az eljárási mikrorendszerek kedvezőbb bánásmódot
mutatnak a reformban a munkavállaló számára megállapított új paraméterekhez
képest. A polgári perrendtartás 99. cikkének 2. és 3. §-a úgy rendelkezik, hogy az
ingyenes perköltség iránti kérelem az eredeti kérelemben, a válaszban, a harmadik
fél befogadása iránti kérelemben vagy a fellebbezésben is előterjeszthető, a
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bizonyítékoktól függetlenül. Az 1995. szeptember 26-i 9099. sz. törvény 54. cikke az
informalitás és az oralitás elve alapján első körben a széles körű hálapénzt
engedélyezi. Egyéni mikrovállalkozók, mikrovállalkozások és társaságok

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

11. fejezet

172

a kis méretű vállalkozások (a 9099/95 sz. törvény 8. cikkének (1) bekezdése, II. inc.
az eljárási költségek megfizetése.
A munkaügyi eljárási szabályokat a munkavállalók védelmének elve alapján kell
vizsgálni, nem feledkezve meg arról, hogy a munkaügyi kereseteket általában
hátrányos helyzetű munkavállalók nyújtják be, akiknek garantált forrásokkal kell
rendelkezniük a joghatósághoz való széles körű hozzáféréshez. Meg kell jegyezni,
hogy

a

reformpárti

jogalkotó

szigorította

az

ingyenes

igazságszolgáltatás

kedvezményének igénybevételéhez szükséges követelményeket, mivel korábban a
munkavállaló által benyújtott szegénységi nyilatkozat elegendő volt a kedvezmény
megítéléséhez.

A

13,467/2017.

sz.

törvény

hatálybalépését

követően

a

kedvezményre jogosult félnek teljes körűen bizonyítania kell, hogy költségeinek
megfizetése miatt nem tudja viselni az eljárási költségeket, ami minden bizonnyal a
kedvezmény elutasítását eredményezi.

4|

AZ

EGYÉNI

MUNKASZERZŐDÉSBŐL

VALÓ

ÉVES

FELMENTÉS

IDŐTARTAMA
A CLT 507-B. cikke, amelyet a reform beépített, előírja a munkavállalók és a
munkáltatók jogát, hogy akár a munkaszerződés alatt, akár nem, a kategóriába
tartozó munkavállalók szakszervezetével évente nyilatkozatot írjanak alá a
munkavégzési

kötelezettségek

alóli

mentesítésről.

Az

éves

felmentés

jogi

alakzatának bevezetése olyan változást jelent, amely az anyagi jogot érinti, és
hatással van a munkavállaló igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésére.
Az

507-B.

megállapodás

cikk

havi

egyetlen

bontásban

bekezdése
határozza

értelmében
meg

az

az

éves

felmondási

és

teljesítendő

adandó

kötelezettségeket, és a munkavállaló nyilatkozata a megállapodás megkötését
követően az abban meghatározott részletekre nézve kötelező erejű. Ez egy olyan
dokumentum, amelyet a munkavállaló kategóriájának szakszervezetéhez nyújtanak
be, és amely tartalmazza a munkavállaló által az előző évben kapott összes kifizetés
bontását, ezért bizonyítja a munkaszerződés szerinti kötelezettségek teljesítését.
Ez

a

feltétel

megnehezíti

a

munkavállaló

számára,

hogy

később

megkérdőjelezze a megállapodásban foglaltakat, mivel a meghatározott részletekre
vonatkozóan felmentő hatással bír, és célja, hogy a munkáltató csökkentse a
munkaügyi keresetek számát, mivel ha a munkavállaló aláírta, beleegyezett a
megkülönböztetett

kifizetésekbe,

és

nem

tud

a

munkaügyi

bíróságon

a

megkülönböztetett részletekre vonatkozóan keresetet benyújtani, így végül az
alkotmányos

védelemhez

való

szociális

jogok

megsértését

eredményezi,

megakadályozva az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.
A jelenlegi helyzetben a pénzügyi és gazdasági válság és a magas
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munkanélküliségi ráta jellemzi a helyzetet, és nem lehet figyelmen kívül hagyni a
munkavállalónak a munkáltatónak való alárendeltségét és a felek között fennálló erős
gazdasági nyomást oly módon, hogy a munkavállaló (akár akaratfüggőséggel is)
beleegyezik a meg nem kapott összegek éves mentesítésébe annak érdekében,
hogy garantálja a foglalkoztatását.
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A munkakötelezettségek éves felmentési határidejének létrehozása a jogalkotó
stratégiáját jelenti, hogy megakadályozza a munkaügyi bíróságok fellépését a
munkahitelek panaszával kapcsolatban, amelyet az Alkotmány 7. cikke XXIX.
pontjának rendelkezései szerint a munkavállaló a szerződés lejártától számított 2
(két) évig végezhet, mivel a határidő aláírása a ki nem fizetett összegek előrehozott
felmentését jelenti, és bizonyítékként használható fel a munkavállaló ellen egy
esetleges perben.

5 | A KÖLTSÉGEK VISELÉSE A MUNKAVÁLLALÓ TÁRGYALÁSRÓL VALÓ
TÁVOLMARADÁSA MIATTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSA ESETÉN

A munkavállalónak a tárgyalásról való távolmaradása miatt a költségek
megfizetése a kereset benyújtása esetén újabb akadályt jelent a munkavállaló
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése szempontjából. A 13.467/2017. sz. törvény
tekintetében a CLT 790. cikkének 2. és 3. §-a fontos változást vezet be az eljárási
jogszabályokban, és ez az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés alapvető jogának
akadályaként értelmezhető.
A felperes távolléte a CLT 789. cikke szerint kiszámított költségek viselésére
kötelezi, még akkor is, ha ingyenes igazságszolgáltatásban részesül, kivéve, ha
tizenöt napon belül bizonyítja, hogy a távollétre jogilag igazolható okból került sor. A
költségek megfizetése az új követelés benyújtásának feltétele.
Nyilvánvaló, hogy a rendelkezés beillesztése megnehezíti a munkavállaló
számára

a

joghatósághoz

való

hozzáférést,

amennyiben

bizonyítania

kell

távollétének jogos okát, ami azzal a büntetéssel jár, hogy a költségeket - függetlenül
attól, hogy képes-e megfizetni azokat - meg kell fizetnie, és azzal a büntetéssel is,
hogy nem indíthat új pert.
Ily módon, amint azt bemutattuk, a CLT 844. cikkének 2. §-a, amely a reformmal
kiegészült, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés elvének megsértését jelenti,
amikor meghatározza, hogy a panaszosnak a kereset lezárása mellett a nyitó
tárgyalásról való távolmaradása a költségek megfizetését vonja maga után, még
akkor is, ha az ingyenes igazságszolgáltatás kedvezményezettje, ami egyértelműen
sérti az Alkotmány 5. cikkének LXXIV. cikkét, amely garantálja az integrált és
ingyenes

jogi

segítségnyújtást

azok

számára,

akik

bizonyítják

a

források

elégtelenségét.

6 | SZERZŐDÉSES VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ZÁRADÉK BEILLESZTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGE EGYES MUNKAVÁLLALÓK ESETÉBEN
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Az 1996. szeptember 23-i 9307. sz. törvény 1. cikke kimondja, hogy a
választottbíráskodás
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a rendelkezésre álló tulajdonjogokkal kapcsolatos konfliktusok megoldásának
eszköze. A választottbíráskodás a konfliktusmegoldás alternatív módszere. Ez egy
olyan eljárás, amely a szerződő felek rendelkezésére áll, akik egy harmadik személyt
választanak, aki minimális jogi szabályok szerint dönt, és a bírósági határozattal
azonos hatályú határozatot hoz (ALVIN, 2004).
A CLT 507-A cikke engedélyezi, hogy az egyéni munkaszerződések
tartalmazhatnak választottbírósági kötelezettségvállalási záradékot, feltéve, hogy a
munkavállaló díjazása legalább az általános társadalombiztosítási rendszer felső
határának kétszerese, feltéve, hogy a munkavállaló kezdeményezésére vagy
kifejezett beleegyezésével, a 9.307/96. sz. törvényben előírt feltételek szerint. A
reformot megelőzően a munkaügyi eljárásban a választottbíráskodás csak a kollektív
konfliktusok rendezésére volt biztosított, az Alkotmány 114. cikke 1. §-ának
rendelkezéseivel összhangban (CORREIA, 2018).
A választottbíráskodás nem volt elfogadott az egyéni munkaügyi viták
megoldására, figyelembe véve a munkajogok fel nem mondhatóságát, az
alárendeltséget és a munkavállaló elégtelenségét a munkáltatóval szemben,
feltételezve, hogy kétséges a választottbírósági záradék betartására vonatkozó
akaratnyilatkozat.
A jogszabályi változtatás azon a feltételezésen alapul, hogy a munkavállaló, aki
kétszer magasabb fizetést kap, mint az általános társadalombiztosítási rendszerben,
a magas bérszínvonal miatt képes szabadon kinyilvánítani akaratát, és beleegyezhet
a konfliktusmegoldás módjaként alkalmazott magánbíráskodásba. A magas bérszint
azonban nem képes figyelmen kívül hagyni a munkaviszonyban rejlő jogi és
gazdasági alárendeltséget, és mivel a munkavállaló a bér ellenértékétől függ, a
munkáltató könnyen ráerőltetheti a választottbírósági záradékot, anélkül, hogy
bármilyen garancia lenne arra, hogy ez az akaratnyilvánítás mentes a beleegyezés
rosszindulatától.
Így a pénzügyi és gazdasági nehézségek és a magas munkanélküliségi ráta
megakadályozza a munkavállalót abban, hogy a választottbírósági záradékkal
szembeszálljon, és a munkáltató szerződésszegése esetén a 9.307/96. sz. törvény
rendelkezéseivel

összhangban

a

konfliktus

választottbírósági

úton

történő

megoldására kényszerüljön.
A magánbíráskodás elfogadása az egyéni munkaszerződéses konfliktusok
megoldására azon munkavállaló esetében, aki kezdeményező vagy kifejezett
beleegyezését adja a módszerre vonatkozóan, és aki a társadalombiztosítási
ellátások

felső

határának

igazságszolgáltatáshoz

való

kétszeresénél
hozzáférés

és

magasabb
a

munka

fizetést
társadalmi

kap,

az

értékének

alkotmányos elveinek durva megsértését jelenti, mivel figyelmen kívül hagyja a
munkavállaló elégtelenségét.
A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

11. fejezet

177

7 | SZAKÉRTŐI DÍJAK KIFIZETÉSE
A 13,467/17. sz. törvény módosítja a CLT 790-B. cikkének szövegét, és új
szabályokat állapít meg a szakértői díjakkal kapcsolatban. Fontos kiemelni, hogy a
szakértői díjak megfizetéséért az a fél felel, aki a szakértői jelentés tárgyát képező
követelésben alulmarad, még akkor is, ha az ingyenes igazságszolgáltatás
kedvezményezettje. A szakértői díjak összegének megállapításakor a bíróság
tiszteletben

tartja

a

Munkaügyi

Igazságszolgáltatás

Felsőbb

Tanácsa

által

megállapított felső határt, és elfogadhatja a szakértői díjak részletekben történő
megfizetését.
A bíróság nem követelhet előleget a szakértői véleményekért, és csak abban az
esetben, ha az ingyenes igazságszolgáltatás kedvezményezettje nem szerzett a
bíróságon olyan hitelt, amely alkalmas a költségek fedezésére szakértői díjakkal, akár
más eljárásban is, a szövetségi kormányt terheli. Látható, hogy a CLT 790-B cikke
fenntartja azt a koncepciót, hogy a szakértői díjak megfizetése a pernyertes fél
felelőssége, azonban most már úgy rendelkezik, hogy még az ingyenes jogi
képviselet kedvezményezettje is eljárási felelősséggel tartozik a szakértői díjakkal
kapcsolatos összegek megfizetéséért a pernyertesség miatt.
A 790-B. cikk (4) bekezdése szerint az ingyenes igazságszolgáltatás
kedvezményezettje, aki a szakértői díj megfizetése tekintetében alulmarad, ezt az
összeget levonhatja a kapott hitelekből, még akkor is, ha az más eljárásokban történt.
A szakértői díjak megfizetésére vonatkozó eljárási módosítás ellentmondásos
vitákat váltott ki a munkajogi joggyakorlatban, mivel a normatív diszciplína szerint az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés alapvető jogának védelmi köre korlátozott, és
a polgári eljáráshoz képest megkülönböztetett bánásmódot kínál, kevésbé kedvező
helyzetben, figyelembe véve a bíróság előtt pereskedő munkavállalónak nyújtandó
védelem spektrumát.
A

polgári

peres

eljárásban

a

szakértői

díj

megfizetésére

vonatkozó

igazságszolgáltatási hálapénz hatályát a 98. cikk (1) bekezdésének VI. pontja
állapítja meg. Egyébként a polgári peres eljárásban a peres fél számára
disszonánsan a reformáló jogalkotó a munkavállalóvédelmi elvek szempontjából
kedvezőtlenebb szabályokat állapít meg, mivel díjfizetés terhe mellett korlátozza a
technikai bizonyítékok bemutatására irányuló bírósági kérelmet.
Másrészt figyelembe kell venni, hogy a felperes általában az alacsony
jövedelmű munkavállaló, aki nem engedheti meg magának az eljárási költségek és
kiadások megfizetését, így a szakértői díjak megfizetése a joghatósághoz való
szabad hozzáférés akadályát képezi, amennyiben akadályokat gördít a bizonyítékok
benyújtása elé, akadályozva a joghatóság biztosítását.
Correa és Frota (2014) szerint a munkavállalónak fizetendő díj megfizetésének
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követelménye a keresetindítási jog szabad gyakorlásának megtagadását jelenti.
Kényszeríti a

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

11. fejezet

179

munkavállaló a joghatósági rendelkezéshez való elidegeníthetetlen jogról való
lemondást, sőt, a teljes joghatósági rendelkezéshez való jogról való lemondást is
magában foglalja.
A reform figyelmen kívül hagyja az Alkotmány 5. cikkének LXXIV. pontjában
meghatározott garanciát, és akadályozza a szakértői bizonyítás benyújtását a
technikai bizonyítástól függő keresetekben, mint például a betegség miatti kártérítési
keresetek, a munkabalesetek miatti kártérítési keresetek és az egészségtelen és
veszélyes munkavégzésért járó prémiumok kifizetésére irányuló kérelmek. Így, még
ha a munkavállaló jogosult is az ingyenes igazságszolgáltatásra, fennáll annak a
veszélye, hogy a szakértői vizsgálat költségeit ki kell fizetnie, ami akadályozza a
betegség, a munkahelyi baleset, valamint az egészségtelen és veszélyes
munkavégzésért járó prémiumok iránti kártérítési kérelem benyújtását.
A munkajogi reform tehát megváltoztatja azt a korábbi jogi felfogást, amely
szerint a szakértői díj a vesztes felet illeti meg, kivéve, ha az ingyenes
igazságszolgáltatás kedvezményezettje, és mostantól engedélyezi a felperes
igazságszolgáltatás
munkabérhitelek

kedvezményezettje
felhasználását,

azaz

által
a

bármely
szabad

eljárásban

szerzett

igazságszolgáltatás

kedvezményezettje, aki alulmarad, köteles megfizetni a szakértői vizsgálat költségeit,
ha ugyanabban az eljárásban vagy bármely más eljárásban olyan munkabérhiteleket
szerzett, amelyek alkalmasak e költségek fedezésére. A szövetségi kormány csak
abban az esetben viseli ezeket a költségeket, ha nem keletkezik vagyoni haszon.
A reformmal hozott új megfogalmazás olyan rendelkezést hoz létre, amely
akadályozza a munkavállaló igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, amennyiben
a szakértői vizsgálat tárgyában a vesztes fél számára szakértői díj fizetését írja elő,
még akkor is, ha az ingyenes igazságszolgáltatás kedvezményezettje.

8 | KÖVETKEZTETÉS
A 13,467/17. sz. törvényből eredő munkajogi módosítások elemzése hatással
van az anyagi munkajogra és a munkavállalók igazságszolgáltatáshoz való
hozzáférésének alkotmányos jogára, amelyet a szövetségi alkotmány 5. cikkének
XXXV. alszakasza rögzít, megszüntetve a munkavállalók eljárási előjogait.
A perköltségek elismerésének feltételeinek szigorítása sérti a hiánypótlás jogi
elvét, mivel a bizonyítási terhet a munkavállalóra hárítja, akinek a munkaügyi bíróság
előtt bizonyítania kell, hogy nem rendelkezik elegendő forrással az eljárási költségek
megfizetésére, ami a juttatás megtagadásának büntetését vonja maga után.
A keresetnek a felperes tárgyalásról való távolmaradása miatti elutasítása a
felperes költségtérítésre való kötelezését vonja maga után, még akkor is, ha ő az
ingyenes igazságszolgáltatás kedvezményezettje, mivel a költségtérítés az új kereset
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benyújtásának feltétele.
Az éves munkamegállapodás létrehozása a jogalkotó másik stratégiája a
munkaügyi bíróságok fellépésének megakadályozására, mivel a megállapodás
aláírása a ki nem fizetett összegek várható elengedését jelenti.
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a szerződésben foglaltakat, és bizonyítékként felhasználható a munkavállaló ellen
egy esetleges perben.
Az

egyéni

munkaszerződés

szerinti

viták

rendezésére

szolgáló

magánbíráskodás sérti az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés elvét és a munka
társadalmi értékét, mivel figyelmen kívül hagyja a munkavállaló alulértékeltségét.
A szakértői díjak kifizetése, ha a munkavállaló a szakértői jelentés tárgyában
elesik, még akkor is, ha jogi segítségnyújtásban részesül, és ez az összeg levonható
az esetlegesen megszerzett hitelekből, még akkor is, ha más eljárásokban részesül.
Így a munkaügyi reform jogszabályi módosításai akadályokat állítanak az
igazságszolgáltatáshoz

való hozzáférés elé, még bizonytalanabbá teszik a

munkaügyi kapcsolatokat és sértik az anyagi munkajogokat, az új eljárási
paradigmákról folytatott vitát az eljárási munkajog autonómiájának megőrzése és a
szociális jogok, nevezetesen az anyagi munkajog biztosítása érdekében.
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ABSZTRAKT: Az új polgári perrendtartás a
Brazil

Szövetségi

Köztársaság

1988.

évi

alkotmányával és a demokratikus jogállammal
összehangolt polgári eljárási modellt hozott,
amely nemcsak a törvénykönyv, hanem a
polgári eljárás rendjének, fegyelmének és
értelmezésének szükségességét is kiemeli. A
végrehajtott változások között szerepel a jogi
személy figyelmen kívül hagyásának esete,
amely

vitákat

váltott

ki

annak

alkalmazhatóságával kapcsolatban, amikor a
Nemzeti Adótörvénykönyv 135. cikkének III.
pontjában

felsorolt

személyeket

vonják

felelősségre. Az ezzel az alkalmazhatósággal
ellentétes és kedvező véleményekkel ez a cikk
arra törekszik, hogy elemezze az ilyen érveket
egy alkotmányos eljárási törvény fényében,
megvizsgálva a jogi személyiség figyelmen
kívül hagyásának elméletének eredetét és
történelmi

fejlődését,

végigmegy
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A jogi személyiség figyelmen kívül hagyása
a brazil jogrendszerben és doktrínában. A
jogi személy és a felelős személy fogalmát,
valamint

az

adószférában

alkalmazott

módozataikat és a jogi személy fordított
figyelmen

kívül

Megvizsgálják
figyelmen

hagyását

továbbá

kívül

a

elemzik.

jogi

személy

hagyásának

technikája

alkalmazásának lehetőségét a közigazgatási
adóeljárásban, a 881/2019. sz. ideiglenes
intézkedés által bevezetett változásokkal és
az adóvégrehajtás átirányításának elévülési
idejével foglalkozva. Ehhez itt a kvalitatív
bibliográfiai

kutatás

használták,

a

cikkekben,

irodalmi

módszertanát

témához

kapcsolódó

művekben

és

dokumentumokban.
KULCSSZÓSZÓK:

Jogi

személyiség

figyelmen kívül hagyása; Adóvégrehajtás
átirányítása;

A

vezető

személyes

felelőssége; Bírósági precedensek.

A JOGI SZEMÉLYISÉG FIGYELMEN KÍVÜL
HAGYÁSA AZ ADÓVÉGREHAJTÁS
ÁTIRÁNYÍTÁSÁNAK ESZKÖZE A CTN 135.
CIKK III. FORMÁJÁBAN?
ABSZTRAKT: Az új Polgári perrendtartás a
polgári eljárás modelljét hozta összhangba a
polgári perrendtartással.
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a

Brazil

Szövetségi

Köztársaság

1988-as

alkotmánya

és

a

demokratikus

jogállamiság, amely kiemeli a rend, a fegyelem és az értelmezés szükségességét,
nemcsak a törvénykönyv, hanem a polgári eljárás tekintetében is. A végrehajtott
változások között szerepel a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának esete,
amely

vitákat

Adótörvénykönyv

generált
135.

annak

cikkének

alkalmazhatóságáról,
III.

pontjában

amikor

felsorolt

a

személyeket

Nemzeti
vonják

felelősségre. Ellentétes véleményekkel és az alkalmazhatóság szempontjából
kedvezően, a jelen cikk megpróbálja elemezni az ilyen érveket az alkotmányos
eljárási jog fényében, megvizsgálva a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának
elméletének

eredetét

és

történelmi

fejlődését,

végigmegy

a

konszolidáció

kritériumain, és eléri a jogi személyiség figyelmen kívül hagyását a brazil doktrínában
és jogrendben. A jogi és a felelős személyiség fogalmát és ezek módozatait az
adózás területén, valamint a jogi személyiség fordított figyelmen kívül hagyását
elemzik. Megvizsgálják továbbá a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának
technikája alkalmazásának lehetőségét az adóigazgatási eljárás keretében, a
881/2019.

sz.

ideiglenes

intézkedés

által

bevezetett

változásokkal

és

az

adóvégrehajtás átirányítására vonatkozó elévülési idővel kapcsolatban. Ezért
kvalitatív bibliográfiai kutatási módszert alkalmaztunk, cikkekben, irodalmi művekben
és kapcsolódó dokumentumokban.
KULCSSZÓSZÓK: A jogi személyiség figyelmen kívül hagyása; Az adóvégrehajtás
átirányítása; A vezető személyes felelőssége; Bírósági precedens.

1 | BEVEZETÉS
Az új polgári perrendtartás1 , a szociális állam keresésében megtestesülő utat
követve2 , a polgári perrendtartás olyan modelljét hozta létre, amely összhangban van
a Brazil Szövetségi Köztársaság 1988-as alkotmányával és a Demokratikus
Jogállam3 . Ez a törekvés nyilvánvaló az új polgári perrendtartás 1. cikkében, amely a
rend, a fegyelem és az értelmezés szükségességéről rendelkezik, nem csak a
törvénykönyv, hanem a polgári perrendtartás tekintetében is, "(...) a Brazil Szövetségi
Köztársaság Alkotmányában meghatározott értékek és alapvető szabályok szerint",
1. A 2015. március 16-i 13.105. számú törvény.
2. TARTUCE. Flávio. Direito Civil. Bevezető és általános rész - 14. évf. rev. aktuális. apl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018. Tartuce állítja: (...) "Ebben az értelemben érdekes néhány megjegyzést tenni a polgári jog és az
alkotmányjog közötti kapcsolatról, ami sokak számára egy új tudományágat vagy módszertani utat eredményez,
az alkotmányos polgári jogot, amelynek ez a szerző támogatója és lelkes híve. (...) Ugyanez a Gustavo Tepedino,
ennek az új módszertani útnak az egyik fő megalkotója szerint "elengedhetetlen és sürgős a Polgári Törvénykönyv
és a speciális törvények újraolvasása az Alkotmány fényében" (Premissas metodológicas..., Temas..., 2004, 1.
o.). Így, "felismerve az említett ágazati jogszabályi univerzumok létezését, a rendszer egységére kell törekedni, a
Köztársaság Alkotmányának axiológiai táblájára áthelyezve a korábban a Polgári Törvénykönyvben található
referenciapontot".
3. JUNIOR, Fredie. Curso de direito de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte
geral e proces- so de conhecimento. 17. kiadás - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. 1. kötet, 46-47. o. Didier kifejti:
"Bár nyilvánvaló tény, mégis tanulságos és helyénvaló a figyelmeztetés, hogy a polgári eljárásjog szabályai nem

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

12. fejezet

185

érthetők meg az alkotmányszöveggel való szembesítés nélkül, különösen a brazil esetben, ahol az eljárási
alkotmányos szabályok hatalmas rendszere létezik, amelyek mind a tisztességes eljárás elve körül keringenek,
amely szintén alkotmányos jellegű. Ez [a Ptk. 1. cikke] egyértelműen a jogalkotó álláspontja az Alkotmány
normatív erejének elismerése értelmében".
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e szabályzat rendelkezéseinek betartása".
Abból az állításból kiindulva, hogy a polgári eljárást az alkotmányos szöveghez
kell igazítani, annak érdekében, hogy az alkotmányos elvek és a joghatósági
rendelkezés nagyobb hatékonyságát garantálja, az új polgári perrendtartás számos
változtatást hajtott végre, köztük a jogi személy figyelmen kívül hagyásának esetét.
Azonban, ahogy az újdonságokra jellemző, a 2015. évi polgári perrendtartás is
az alkalmazhatóságával kapcsolatos viták közepette született meg. Kétségek
merültek fel egyes rendelkezések alkalmazhatóságát illetően a folyamat egyes
területeinek konkrét hipotéziseire, tekintettel arra, hogy a folyamatot strukturáló
jogszabályok nagy része az országban a jelenlegi alkotmány előtt született, többek
között az adózás területén.
Az adószférában a 2015. évi polgári perrendtartás megjelenéséig a Nemzeti
Adótörvénykönyv és az adóvégrehajtási törvény volt az irányadó szabály a jogellenes
cselekmények miatti adókötelezettségek esetén az eljárás átirányítására.
Ennek mentén, amikor az új polgári perrendtartás 133-137. cikkeiben
megteremtette a jogi személy figyelmen kívül hagyásának esetét, a neves eljárásjogi
doktrína

és

különösen

az

adójogászok

elkezdtek

vitatkozni

annak

alkalmazhatóságáról, amikor a nemzeti adótörvénykönyv 135. cikkének III. pontjában
felsorolt személyeket vonják felelősségre, noha - ezt előre kell bocsátani - az új
eljárási kódex 134. cikke egyértelműen és kifejezetten kimondta, hogy a figyelmen
kívül hagyás esete a bíróságon kívüli végrehajtási okiratra alapított végrehajtás
esetén is alkalmazható.
Ennek mentén egyesek azzal érvelnek, hogy a vezető tisztségviselők jogellenes
cselekményekért való adókötelezettsége (a CTN 135. cikkének III. pontja) fogalmilag
és rendszerint eltér a jogi személy figyelmen kívül hagyásától.
A

aki

védje meg a ilyen alkalmazhatatlanság

támogatás

a

állítás a jogi személyek vagyoni autonómiája elvének relativizálásában, a
jogi személyiség figyelmen kívül hagyásával. Azzal érvelnek, hogy leküzdhetetlen
fogalmi és rendszerszintű akadályai vannak annak, hogy az új polgári
perrendtartásba (133-137. cikk) beillesztett, a jogi személyiség figyelmen kívül
hagyásának esetét alkalmazzák a magánjogi jogi személyek igazgatóinak, vezetőinek
vagy képviselőinek adóügyi felelőssége esetén, jogellenes cselekmények (túlzott
hatáskörrel végzett cselekmények vagy a törvény, a társasági szerződés vagy az
alapszabály megsértése) esetén. A fellebbezők két érvvel ellenzik az új polgári
perrendtartásba beillesztett, a jogi személy figyelmen kívül hagyására vonatkozó eset
alkalmazását a nemzeti adótörvénykönyv 135. cikkének III. pontja szerinti
adókötelezettségek esetében, nevezetesen a következőkkel kapcsolatban
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a következők: az az érv, hogy a szóban forgó intézeteket nem lehet egyenlővé tenni,
és hogy az NCPC által megállapított eljárás, annak ellenére, hogy egy későbbi
általános szabály - azaz az eljárási kódex - szabályozza, ellentétes a LEF elveivel és
szabályaival,

amelyek

a

szóban

forgó

adókötelezettség

materializálódását

szabályozzák.
Ez a cikk arra törekszik, hogy ezeket az érveket az alkotmányos eljárási jog
fényében elemezze, így összehasonlítva azokat az 1988-as Politikai levélbe
beillesztett alapvető jogokkal és elvekkel. E célból a jogi személyiség figyelmen kívül
hagyásának elméletének eredetét és történelmi fejlődését vizsgálja, végigmegy a
megszilárdulás kritériumain, és eljut a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásához a
brazil doktrínában és jogrendszerben.
A jogi személyiség és a felelős személy fogalmát, valamint ezek adózási
módozatait és a jogi személyiség fordított figyelmen kívül hagyását elemzik.
Megvizsgáljuk

a

jogi

személy

figyelmen

kívül

hagyásának

technikája

alkalmazásának lehetőségeit a közigazgatási adóeljárásban, emellett foglalkozunk a
881/2019. számú ideiglenes intézkedés által bevezetett változásokkal és az
adóvégrehajtás átirányításának elévülési idejével.

2 | A JOGI SZEMÉLYISÉG FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSÁNAK EREDETE ÉS
TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSE
A jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának intézménye eredetéről sok vita
folyt. A vezető jogtudósok közül néhányan úgy vélik, hogy ez az intézet történelmi
szempontból Rómában született, mivel a társadalmi fejlődés következtében a
társaságok vagyonának szubjektivitása bátortalanul fogalmazódott meg.
A többség számára azonban a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának
elmélete a common law hagyományokkal rendelkező országokból származik. Ez a
jogi személyiség figyelmen kívül hagyása doktrína vagy a vállalati fátyol átszúrása,
amelyet általában a figyelmen kívül hagyás doktrínájaként emlegetnek. Ez az
elnevezés arra a lehetőségre utal, hogy a bíró - amennyiben a korábban megállapított
feltételek fennállnak - elutasíthatja a jogi személy létezését, és közvetlenül elérheti a
képviselő(k)/felelős(ök) vagyonát.
2.1 A jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának elmélete az amerikai
joggyakorlatban
Ez volt az Amerikai Egyesült Államokban, hogy az első alkalommal figyelmen kívül
hagyják
doktrínát 1809-ben, a Bank of United States kontra Deveaux ügyben4 , amikor a
4. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A jogi személyiség figyelmen kívül hagyása (figyelmen kívül hagyási
doktrína) és
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Az észak-amerikai legfelsőbb bíróság megerősítette azt a felfogást, hogy a
szövetségi bíróságnak van hatásköre olyan perek elbírálására és elbírálására,
amelyekben egy társaságnak (ré|) különböző székhelyű partnerei vannak, és hogy
ezt a hatáskört nem a társaság székhelye határozza meg.
Ebben az ítéletben Marshall bíró megállapította a jogi személyiség objektív
felelősséggel való figyelmen kívül hagyásának úgynevezett "kisebb elméletét", amely
abból áll, hogy a partnerek csak társasági jogállásuk alapján vonhatók személyes
felelősségre.
Az észak-amerikai legfelsőbb bíróság ezen ítéletét, annak ellenére, hogy
történeti jelentőségű, a vezető jogtudósok nem tekintik a jogalanyiság figyelmen kívül
hagyásának elméletével kapcsolatos vezető esetnek, hanem csupán az adott ország
szövetségi bíróságának hatásköréről szóló ítéletnek.
2.2 A jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának elmélete az Egyesült
Királyság ítélkezési gyakorlatában
Az ítélet, amelyet a vezető doktrína a jogi személyiség figyelmen kívül
hagyásának elméletének (disregard doctrine) vezető esetének tekint, 1897-ben
született az Egyesült Királyságban (Anglia), a Salomon kontra Salomon & Co. Ltda.
ügyben.

Az

Egyesült

Királyság

bíróságai

mind

első-,

mind

másodfokon

megállapították, hogy Aaron Salomon egyéni cégének korlátolt felelősségű
társasággá történő átalakítása, amelyben Salomonon kívül gyermekei és felesége is
részt vettek5 , valójában a hitelezőkkel szembeni csalást jelent.
Ennek oka az volt, hogy a korlátolt felelősségű társaság végül fizetésképtelenné
vált, és hitelezői és hitelezői a bíróságon fenntartották, hogy Salomon személyes
vagyonának kell válaszolnia a korlátolt felelősségű társaság adósságáért, mivel
annak létrehozása csupán csel lett volna a felelőssége korlátozására. Így az ország
első- és másodfokú bíróságai úgy ítélték meg, hogy a többségi részvényest - ebben
az esetben Aaron Salomont - személyesen kell felelősségre vonni.
A Lordok Háza azonban megreformálta az első két instancia által megállapított
felfogást azzal az érveléssel, hogy a gazdasági társaság (korlátolt felelősségű
társaság) alapítására vonatkozó valamennyi jogi követelményt betartották6 . A Lordok
Háza így fenntartotta az említett korlátolt felelősségű társaság (Salomon & Co. Ltda.)
jogi személyiségét, védve ezzel Aaron Salomon személyes vagyonát.

os grupos de empresas. 2. kiadás. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 64. o.
5. Salamon Áron hat másik családtagjával együtt céget alapított, de üzleti vagyonát a cégre ruházta, és húszezer
részvényt kapott, ami az ő hozzájárulását jelentette, míg a többi tag csak egy-egy részvényt kapott, hogy a
cégalapítás értékét kitöltse.
6. Abban az időben a törvény egyszerűen hét személy részvételét írta elő egy önmagán kívüli személy
létrehozásával.
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2.3 A jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának kritériumainak egységes
szerkezetbe foglalása
Bár a Lordok Háza megfordította az első- és másodfokú felfogást a Salomon
kontra Salomon & Co. Ltd. ügyben. Ettől az esettől kezdveajoggyakorlat rendszeresen
alkalmazza a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának elméletét, megállapítva,
hogy a jogi személyek képviselőinek személyes vagyona bizonyos helyzetekben,
előre

meghatározott

kritériumok

mellett,

felelősségre

vonható

a

társasági

adósságokért.
Rolf Serick7 azonban 1953-ban konszolidálta a jogi személyiség figyelmen kívül
hagyásának kritériumait, amihez rendszerezte a különböző németországi és amerikai
bírósági döntéseket, amelyek röviden összefoglalva azt az állítást alapozták meg,
hogy a jogi személyiséggel való visszaélés általi csalás megtestesíti a jogi
személyiséggel való visszaélés doktrínáját. Munkájának konklúziójaként négy
kritériumot fogalmazott meg.
Az első kritérium megállapítja, hogy a bíró a jogi személy "formájával való
visszaélés8 " esetén a jogellenes cselekmény elkövetésének megakadályozása
érdekében figyelmen kívül hagyhatja a társat és a jogi személyt elválasztó elvet. Így a
bírónak

minden

olyan

cselekménnyel

szemben,

amely

a

jogi

személy

felhasználásával a jogalkalmazás vagy a szerződéses megfelelés meghiúsítására,
illetve harmadik személyek csalárd módon történő megkárosítására irányul, figyelmen
kívül kell hagynia a partner és a jogi személy közötti elválasztás elvét.
A második kritérium pontosabban felsorolja azokat a hipotéziseket, amelyekben
a jogi személyek autonómiáját meg kell őrizni. Serick lemondott arról, hogy "nem
lehet figyelmen kívül hagyni a jogi személyek szubjektív autonómiáját pusztán azért,
mert egy szabály célja vagy egy üzleti ügylet oka nem teljesült". Más szóval, egy jogi
személy által nyújtott hitel egyszerű meghiúsulása nem olyan hipotézis, amely
feljogosít a jogi személyiség figyelmen kívül hagyására.
A harmadik kritériummal kapcsolatban Serick azt írta, hogy "az emberi
képességre vagy értékre vonatkozó szabályok akkor alkalmazandók a jogi
személyekre, ha nincs ellentmondás ezek célkitűzései és a jogi személy funkciója
között. Ilyen esetben a szabály feltételezéseinek teljesítése érdekében a jogi személy
nevében eljáró természetes személyeket veszik figyelembe". Ezért a jogi szabály
feltételezéseinek való megfelelés érdekében figyelembe kell venni a jogi személy
nevében eljáró személyeket.
A negyedik kritérium azt állítja, hogy "ha a jogügyletben részt vevő felek pusztán
a jogi személy formája miatt nem tekinthetők egységes alanyoknak, akkor azt
figyelmen kívül kell hagyni annak érdekében, hogy olyan szabályt alkalmazzanak,
amelynek feltételezése a
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7.A kritériumokat doktori disszertációjában foglalta össze. RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial
esque- matizado. 6ª ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 473.
8. A Serick értelmezése szerint a "formával való visszaélés" minden olyan cselekmény, amely a jogi személy
eszközén keresztül a jogalkalmazás vagy a szerződéses kötelezettségek teljesítésének meghiúsítására, illetve
harmadik felek csalárd módon történő megkárosítására irányul. Arra is rámutat, hogy a jogi személyiség figyelmen
kívül hagyása nem fogadható el e visszaélés jelenléte nélkül, még akkor sem, ha az a jóhiszeműség védelmében
történik.
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valódi különbségtétel e felek között". Így nem lehet elfogadni a saját magával kötött
jogügyletet, azaz a partner (természetes személy) és a jogi személy között kötött
jogügyletet, amelynek ő a tagja9 .
Ezért

a

megszilárdítását

jogi

személyiség

Rolf

Serick

figyelmen

tudományos

kívül

hagyásának

rendszerezése

kritériumainak

körvonalazta,

aki

azonosította a jogi személyiség figyelmen kívül hagyását igénylő helyzetek mintáját,
nevezetesen a tág értelemben vett joggal való visszaélést és csalást.
2.4 A jogi személyiség figyelmen kívül hagyása a brazil jogelméletben és
jogrendszerben - rövid történeti áttekintés
A jogi doktrínában a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának elméletét
elsőként Rubens Requião hozta el Brazíliába, amikor 1969-ben a Paranái Szövetségi
Egyetemen bemutatta a "Joggal való visszaélés és csalás a jogi személyiségen
keresztül" című tanulmányát.
Requião munkájával a viták intenzívebbé váltak, és a brazil doktrína érettebbé
vált. Ez vezetett ahhoz, hogy az első ítéleteket a jogi személyiség figyelmen kívül
hagyásának elméletével, de még mindig konkrét jogalap nélkül hozták meg10 .
Amint azonban Koury tanítja11 , Brazília kezdettől fogva nem fogadta el a jogi
személyiség figyelmen kívül hagyásának elméletét. Ennek az intézménynek az 1916os Polgári Törvénykönyv 20. cikke állt ellen, amely "axiómának számított, amely miatt
a jogi személyiséget áthatolhatatlannak, abszolút jognak tekintették".
A brazil jogrendszerben a fogyasztóvédelmi törvénykönyv (a 8078/90. sz.
szövetségi törvény 28. cikke) volt az első olyan jogszabályi rendelkezés, amely
kifejezetten utalt a jogi személyiség figyelmen kívül hagyására.
Ezt követően más brazil törvények is kifejezetten utaltak a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyására (az alábbiakban felsorolásra kerül). César Fiuza12
szavaival élve azonban csak a hatályos Polgári Törvénykönyv (10.406/02. sz.
szövetségi törvény) hatálybalépése után a brazil jogszabályok a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyásának elméletének valódi "szellemét" foglalták magukba.
Hodiernamente, a 2019. április 30-i 881. számú ideiglenes intézkedés 7.
cikkében módosította a 2002. január 10-i 10406. számú törvény (polgári
törvénykönyv) 50. cikkét13 , amelynek szövegét az alábbiakban elemezzük.
9. COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, 2. kötet. 14. kiadás, szerk. Saraiva. São Paulo: 2010. 37. o.
10. CHAVES DE FARIAS, Cristiano. ROSENVALD, Nelson. Polgári jog: általános elmélet. Rio de Janeiro:
Lumen Juris Kiadó, 2007. 315. o.
11. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (A személyiségi jogi
doktrína figyelmen kívül hagyása) és a vállalatcsoportok. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 129. o.
12. FIUZA, César. Polgári jog: teljes tanfolyam. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2010. 157. o.
13. Megfogalmazta a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának "nagy elméletét".
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3 | A JOGI SZEMÉLYISÉG ÉS A FELELŐS SZEMÉLY FOGALMA, VALAMINT
EZEK MÓDOZATAI AZ ADÓZÁS TERÜLETÉN
E cikk célja a jogi személy figyelmen kívül hagyása esetének az adóvégrehajtás
keretében történő alkalmazásának vizsgálata. Ezért fontos megjegyezni a jogi
személy és az adójogi felelősség fogalmát, tekintettel a harmadik személyek
felelősségére, különösen a jogi személyek igazgatóira, vezetőire vagy képviselőire
vonatkozó felelősségre (a CTN 135. cikkének III. pontja), ezért szükséges röviden
felvázolni az adójogi felelősség módozatait is.
Az adókötelezettség intézményének alkotmányos mátrixa van. Az 1988. évi
szövetségi alkotmány 150. cikkének (7) bekezdésén alapul14 , amelyet az 1993. évi 3.
alkotmánymódosítás vett fel a szövegbe. Ez a rendelkezés felhatalmazza a törvényt
arra, hogy egy adott adójogi jogviszony adóalanynak (nemnek) tulajdonítsa az adó
vagy járulék - akár előrehozott - megfizetésére kötelezett fél (faj) állapotát, még akkor
is, ha ez a kötelezett fél nem rendelkezik az adóalanyi állapottal, azaz még akkor is,
ha nem követte el a fizetendő adó (konkrét) adóköteles eseményét. Ezt támasztja alá
a CTN 121. cikkének egyetlen bekezdése, II. .15
Valójában elegendő, ha a törvény kifejezetten valakit adófizetési kötelezettséggel
ruház fel, így az illető a fő kötelező jogi és adójogi kapcsolat passzív pólusában, a
kötelezett, az adóalany nemének nemében jelenik meg. Amint azt Ricardo Lobo
Torres16 tanította, a felelősség adóztatható eseménye, amely a felelősséget
szabályozó törvény által előírt feltételezés gyakorlatával következik be.
Luciano Amaro17 tanulságai szerint tehát az adókötelezettség két elsődleges
módját

lehet

igazolni:

a

helyettesítéssel

és

az

átruházással

történő

adókötelezettséget. Mauro Luís da Rocha Lopes18 tanítja, hogy az adókötelezettség
teljes vagy részleges adókötelezettségnek is minősülhet, ami a következőket
eredményezheti: i. az adóalany és a kötelezett közötti egyetemleges felelősség; ii. az
adóalany és a kötelezett közötti szubszidiaritás; és iii. az adóalany mentesülése a
főkötelezettség alól, felelősség esetén.
14. 150. cikk. §7º. A törvény az adóköteles adóalanynak olyan adó- vagy járulékfizetési kötelezettséget írhat elő,
amelynek adóköteles eseményének később kell bekövetkeznie, és a befizetett összeg azonnali és kedvezményes
visszatérítése biztosított, ha a feltételezett adóköteles esemény nem következik be.
15. A főkötelezett adóalany az adó vagy pénzbírság megfizetésére kötelezett személy. Egyetlen bekezdés. A
főkötelezett adóalany: I. - adóalany, ha személyes és közvetlen kapcsolatban áll az adott adótényállással; II. kötelezett, ha anélkül, hogy adóalany lenne, kötelezettsége kifejezett jogszabályi rendelkezésből ered.
16. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 12. kiadás. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
p.
256.
17. AMARO, Luciano. Brazil adójogszabályok. 19. kiadás. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 333.
18. LOPES, Mauro Luís Rocha. Adóügyi bírósági eljárás, adóvégrehajtás és adóügyi keresetek, 4. kiadás,
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, 247. o.
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helyettesítéssel.
Ha az adókötelezettség módozata helyettesítéssel történik, a felelős fél
(helyettesítő) a főkötelezettség keletkezésétől kezdve az adójogi kapcsolat passzív
pólusában jelenik meg, annak ellenére, hogy a (konkrét) adóköteles eseményt az
adóalany gyakorolta. Luís Eduardo Schoueri19 tanítása szerint, aki szerint "az ilyen
helyzetekben tehát, amint az adóalany a kiváltó eseményt gyakorolja, az
adókövetelés

közvetlenül

az

adópótlóval

(adós/felelős

adóalany)

szemben

keletkezik".
Schoueri folytatja, hogy az átruházási adókötelezettség akkor keletkezik, ha a
jogalkotó, bár a jogi adóztatandó tényállás igazolására adóalanyt határoz meg, egy
másik - a jogi adóztatandó tényállástól eltérő - tényre tekintettel úgy rendelkezik, hogy
egy másik személy válik adókötelessé
- egyetemlegesen vagy nem egyetemlegesen - az előbbi által fizetendő adó
megfizetéséért.
Az egyetemleges felelősség (CTN 124. cikk), az öröklési felelősség (CTN 130133. cikk) és a harmadik személy felelősségének (CTN 134. és 135. cikk) esetei
pontosan illeszkednek az átruházás általi felelősség hipotéziséhez.
Ezért ez a cikk az átruházásért való felelősségre összpontosít, a harmadik fél
adókötelezettségének szubmodalitásában, különösen a magánjogi jogi személyek
igazgatóival, vezetőivel vagy képviselőivel kapcsolatban, amikor túlzott hatáskörrel
járnak el, vagy megsértik a törvényt, az alapszabályt vagy az alapszabályzatot.
3.1 A CTN 135. cikkének III. pontjában előírt adókötelezettség
A CTN 135. cikkében meghatározott adókötelezettség a három szakasz
valamelyikében felsorolt személy jogellenes magatartásából ered. Az adózási
gyakorlat azt mutatja, hogy a III. pontban felsorolt esetek a legtöbb jogvitának
megfelelnek, így következésképpen a témával kapcsolatos főbb doktriner és
joggyakorlati viták tárgyát képezik, és éppen ezért e cikk tárgyát képezik.
Ezért, különös tekintettel a CTN 135. cikkének III. alszakaszára, a magánjogi
jogi személyek igazgatói, vezetői vagy képviselői, amennyiben túlzott hatáskörrel
járnak el, vagy megsértik a törvényt, az alapszabályt vagy az alapszabályzatot,
személyesen felelősek. Ezzel szemben, ha a 135. cikkben meghatározott jogellenes
magatartás nem következik be, akkor csak a jogi személyt vonják felelősségre az
adótartozásért.
Ebben az értelemben fontos néhány megfontolást és joggyakorlati értelmezést
felhozni. Az első abban az értelemben, hogy bár a 135. cikkbe beillesztett
adókötelezettséget annak
19. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 2. kiadás. São Paulo: Saraiva, 2012. 505-506. o.
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az a tény, hogy a megfelelő jogi személyt nem zárják ki a főadókötelezettségi
jogviszonyban lévő kötelezettségi pozícióból. Ezt az álláspontot képviseli a Legfelsőbb
Bíróság (STJ), amely szerint a tisztségviselők egyetemlegesen felelnek a jogi
személlyel és harmadik személyekkel szemben a megbízatás túllépéséért és az
alapszabály vagy a törvény megsértésével elkövetett cselekményekért (Különleges
fellebbezés 174.532-PR). Egy másik ítéletben ugyanez a bíróság úgy ítélte meg,
hogy ellentmondásos lenne a partner által elkövetett jogellenes cselekménynek a
megfelelő jogi személyre gyakorolt mentesítő hatást tulajdonítani. A Bíróság
megállapította, hogy sem a CTN-ben, sem a ritkás jogszabályokban nincs olyan
szabály, amely kimondaná, hogy egy szabálytalanul eljáró harmadik személy
felelőssége a jogi személy adókötelezettségének kizárására okot adóztató okot jelent
(1.455.490-PR külön fellebbezés).
A második abban az állításban testesül meg, hogy nincs mód arra, hogy az
ügyvezetőnek helyesen tulajdonítsuk a felelősséget az olyan cselekményekért,
amelyeket az ügyvezetésen kívül gyakoroltak. Továbbá, a puszta partneri státusz
nem elegendő ok a személyi adókötelezettséghez, ahogyan azt a CTN 135. cikkének
III. pontja kimondja. Ehhez feltétlenül igazolni kell, hogy a partner gyakorolta a
magánjogi jogi személy ügyvezetését vagy irányítását. Így Leandro Paulsen20
tanításait in verbis betartják:
Az a tény, hogy az ügynök a kötelezettség teljesítésének időpontjában a társaság
vezetésében volt, és döntési jogkörrel rendelkezett az adó meg nem fizetésével
kapcsolatban, bizonyítéknak minősül a felelősség megállapítására. A puszta
partneri státusz nem elegendő, mivel a vállalat irányítása a lényeges. [...] Mivel a
felelősség az igazgatót, ügyvezetőt vagy képviselőt terheli, és nem egy egyszerű,
ügyvezetési jogkörrel nem rendelkező partnert, az igazgatót vagy ügyvezetőt nem
lehet személyesen felelőssé tenni a megbízatását megelőző vagy követő
időszakban elkövetett cselekményekért. Így azok a partnerek, akiknek semmilyen
befolyásuk nem volt a tényekre, nem vonhatók személyes felelősségre az ebből
eredő adójóváírásokért.

Egy másik értelmezés, amelyet szintén fel kell hozni, az a tény, hogy a CTN
135. cikkének III. pontja értelmében a főadókötelezettség puszta elmulasztása nem
olyan ok, amely az ügyvezető személyes adókötelezettségét megalapozhatja. Ez az
STJ 430. precedensének (21 ) kijelentése: "A társaság adókötelezettségének
elmulasztása önmagában nem keletkezteti az ügyvezető társaság egyetemleges
felelősségét".
Hasonlóképpen

a

csődeljárás

megindítása

sem

minősül

jogellenes

cselekménynek, így nem lehet arra hivatkozni a CTN 135. cikke III. pontjának
alkalmazhatósága igazolására. Leandro Paulsen22 a következőképpen nyilatkozik az
ügyben
20. PAULSEN, Leandro. Teljes adójogi tanfolyam, 7. kiadás, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015,
p. 199/200.
21. BRAZÍLIA. Legfelsőbb Bíróság. Enunciado nº 430 da súmula de jurisprudência. Elérhető: https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2014_41_capSumula430.pdf. Hozzáférés:
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31/03/2019.
22. PAULSEN, Leandro. Teljes adójogi tanfolyam, 7. kiadás. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, 199/200.
o.
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Meg kell jegyezni, hogy a társaság vagy megszünteti tevékenységét, miután
minden adótartozását kifizette, és így megkapja a megszüntetés iránti kérelemhez
elengedhetetlen negatív igazolást, vagy pedig olyan tartozásokkal fejezi be
tevékenységét, amelyeket nem tud rendezni. Ez utóbbi esetben a vállalatnak
öncsődöt kell jelentenie. Sokszor azonban egyszerűen bezárja kapuit, és a
hitelezőket hátrahagyja. De még így is bizonyos, hogy az ilyen szabálytalan
megszűnés (valójában, nem jogilag) nem kiváltó esemény semmilyen adó
szempontjából; maga a megszűnés nem keletkeztet új adókötelezettséget.

Ezért könnyen belátható, hogy egy vállalat megszüntetésének két módja van:
csődeljárás indítása vagy a tevékenység megszüntetése végzéssel, miután az
adófizetési kötelezettségeket teljes mértékben rendezték. Az biztos, hogy e
hipotézisek egyike sem sorolható a CTN 135. cikkének III. pontja alá.
Szabálytalan megszűnés esetén azonban, amikor az ok a magánjogi jogi
személy elhagyásából vagy a tulajdonjogának szimuláció útján harmadik félre történő
átruházásából ered, illetve amikor az adóhatóság és más illetékes szervek kellő
értesítése és hozzájárulása nélkül változik az adóügyi székhely, a CTN 135. cikkének
III. pontja alkalmazandó.
Az ítélkezési gyakorlat szerint ugyanis a szabálytalan megszűnés az ügyvezető
személyi adókötelezettségét alapozza meg, mivel az ügyvezető feladata lett volna a
jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések megtétele annak érdekében,
hogy a megszűnés szabályos módon történjen. Ez az STJ precedens 43523 , in
verbis:
Az a társaság, amely az illetékes szervek értesítése nélkül szünteti meg
tevékenységét a székhelyén, szabálytalanul megszűntnek tekintendő, és így az
adóvégrehajtás átirányítása az ügyvezető partnerre jogszerű.

Mivel tehát bizonyos, hogy a CTN 135. cikkének III. pontjába beillesztett
adókötelezettség a legáltalánosabb és legjelentősebb az adózás területén, és
részletesen ismertek azok a helyzetek, amelyekben az alávetés lehetséges, fontos
megvitatni, hogyan valósul meg az adóeljárásban.
3.2 Az ügyvezetőnek a CTN 135. cikkének III. pontja szerinti személyes felelőssége
nem
adóvégrehajtás
Ha a magánjogi jogi személyek igazgatói, vezetői vagy képviselői hatáskörükön
túlmenően vagy a törvényt, az alapszabályt vagy az alapszabályzatot megsértve
járnak el, az Államkincstár a vezető(k) nevét (neveit) a CDA-ban (bíróságon kívüli
végrehajtási okmány) feltüntetheti. Így a CDA tartalmazza mind a magánjogi jogalany
nevét, mind a megfelelő ügyvezető(k) nevét.
23. BRAZÍLIA. Legfelsőbb Bíróság. Enunciado nº 430 da súmula de jurisprudência. Elérhető a következő címen:
http:// www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27435%27%29.sub. Acesso em 31
mar. 2019.
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A vezető doktrína24 kimondja, hogy mivel a CTN 135. cikk III. bekezdésének
alkalmazása a jogellenes cselekmény gyakorlatából ered, ezt a gyakorlatot még a
közigazgatási eljárásban kell megállapítani, akár a vizsgálati szakaszban, akár a
gyűjtőszámlán az adójóváírás szabályos nyilvántartásba vételében, feltéve, hogy az
ügyvezető(k)nek megfelelő jogi eljárást biztosítanak, valamint a teljes körű védelem
és a kontradiktórius eljárás gyakorlását. Az STJ25 megérti, hogy annak az adózónak a
feladata, akinek a neve szerepel a CDA-ban (bíróságon kívüli végrehajtási okmány),
hogy bizonyítsa, hogy nem ő követte el azt a jogellenes cselekményt, amely a
személyes adókötelezettségét eredményezte.
Ez a lehetőség azonban nem gyakori az adózási gyakorlatban. Az adószférában
a CTN 135. cikk III. bekezdésének megfelelő tényből eredő adójóváírás behajtása
általában

a

magánjogi

jogi

személy

vezetőjének

(vezetőinek)

személyes

adókötelezettségére vonatkozó kérelemnek az illetékes bíró általi megadásával
történik, amelyet "adóvégrehajtási kereset átirányításának" is neveznek. Az ilyen
átirányításnak megvan az ereje ahhoz, hogy az ügyvezető(ke)t is bevonja az
eredetileg csak a magánjogi jogalanyokkal szemben javasolt adóvégrehajtás passzív
pólusába.
Ezért az adóvégrehajtási intézkedés átirányítása a CTN 121., II. és 135. cikkei,
a LEF 4. cikkének V. pontja, valamint az NCPC 779. cikkének VI. pontja alapján
akkor is elérheti az adótartozás beszedőit, ha a nevük eredetileg nem szerepel a
vonatkozó lejárt adókötelezettségről szóló igazolásban.
Valójában, amint bebizonyosodik a magánjogi jogi személyek igazgatói, vezetői
vagy képviselői által elkövetett hatáskör túllépés vagy a törvény, az alapszabály vagy
az alapszabály megsértése, az illetékes bíró engedélyezheti az adóvégrehajtási
kereset átirányítását, így meghatározva a felelős(ök) bevonását az eredetileg csak a
magánjogi jogi személy ellen indított adóvégrehajtási keresetbe.
Az adóvégrehajtási eljárás átirányítása esetén azonban nyilvánvaló, hogy az
adózó(k)nak biztosítani kell a kontradiktórius eljáráshoz és a teljes körű védelemhez
való jogot, akár egy esetleges végrehajtás előtti kifogás keretében, akár az
adóvégrehajtási eljárásban, akár az adóvégrehajtási szabályok alapján.

24.Humberto Theodoro Junior tanulságai szerint a tartozás megállapításának és nyilvántartásba vételének rendes
közigazgatási eljárása során fogják ellenőrizni, hogy a harmadik személyt felelősségre lehet-e vonni az
adótartozásért vagy sem: "Ami a harmadik személyeknek a más nevében nyilvántartott adóhitelért való
egyetemleges felelősségét illeti, a hitel megállapításának és nyilvántartásba vételének rendes közigazgatási
eljárása előtt a lehetséges egyetemlegesen felelős féllel szemben sem ismert, hogy a kijelölt harmadik személy
pontosan az-e vagy sem, hogy jogos adós-e vagy sem. Éppen az adókötelezetti minőségét kell tehát tisztázni,
mielőtt az államkincstár a végrehajtási bírósághoz fordul, mivel ellenkező esetben végrehajtási eszköz nélküli
kényszer-végrehajtást, következésképpen a teljesíteni kívánt kötelezettség jogbiztonsága nélkül, konkrét, azonnali
és végleges végrehajtási intézkedések állami kényszerítése mellett engedné meg. ". THEODORO JUNIOR,
Humberto. Adóvégrehajtási jog: megjegyzések és esetjog, 11. kiadás.
25. BRAZÍLIA. Legfelsőbb Bíróság. Különleges fellebbezés. SZ. 1340025/ES. Előadó miniszter MAURO
CAMPBELL MARQUES, DF, 2012. szeptember 04. Megjelenés: DJe 2012.09.12. Elérhető a következő címen:
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http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudenHozzáférés 2019. március 31.
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Precedens 39326 az STJ, akár felfüggesztés útján, feltéve, hogy ebben az esetben az
ítélet garantált.
Humberto Theodoro Junior27 jól összefoglalta az adóvégrehajtás átirányítását a
CTN 204. cikkébe és a LEF 3. cikkébe beillesztett, a CDA biztonság és likviditás
vélelmével ütközően, in verbis:
Ha a végrehajtást a társaság ellen indítják, az eljárás során lehetőség van arra,
hogy a végrehajtást átirányítsák az ügyvezető partnerekre, függetlenül attól, hogy
nevük szerepel-e a végrehajtási bizonyítványon vagy sem, ami jelentős reflexiókat
okoz a bizonyítási teher tekintetében. Az STJ ítélkezési gyakorlata a probléma
megoldása érdekében a következő elveken alapul [...]:
a) Partner nem szerepel sem a CDA-ban, sem az eredeti petícióban:
Ha az ügyvezető partner nem szerepel a CDA-ban, az adóhatóságnak az átirányítás
kérésekor bizonyítania kell a CTN 135. cikkében foglalt feltételek valamelyikének
meglétét, azaz a törvény, a társasági szerződés vagy az alapszabály megsértését,
vagy a társaság szabálytalan megszűnését.
b) Partner, akit az eredeti kérelemben társvégrehajtóként neveztek meg:
Ha a végrehajtást a jogi személy és az ügyvezető partner ellen javasolták, a
bizonyítási teher az utóbbit terheli, mivel a CDA a 6830/80-as törvény 204. cikke c/c
3. cikke értelmében a CTN 204. cikke alapján a likviditás és a bizonyosság relatív
vélelmét élvezi (még akkor is, ha a partner neve nem szerepel a CDA-ban).
c) Ha a végrehajtást csak a jogi személy ellen javasolták, és az ügyvezető partner
neve a CDA-ban társfelelős adóalanyként szerepel, ez nem tipikus átirányítás.
Ebben az esetben a bizonyítási teher szintén a partnert terheli, tekintettel a
likviditás és a bizonyosság relatív vélelmére, amely a lejárt adókötelezettségről
szóló igazolás mellett szól.
Összefoglalva, az STJ 1. szekciójának egyhangú álláspontja az, hogy abban az
esetben, ha az adóvégrehajtási kereset benyújtására vagy átirányítására a CDA
alapján került sor, amelyben az ügyvezető partner neve az adóért egyetemlegesen
felelősként szerepel, a CTN 135. cikkében foglalt követelmények hiányának
bizonyítása [...]".

Miután

megvilágítottuk

a

személyi

adókötelezettség

hozzárendelésének

hipotéziseit és azt, hogy ezek hogyan fordulnak elő az adóvégrehajtásban, most a
jogi személyiség fogalmát, a jogi személy vagyoni autonómiájának elvét és a jogi
személyiség fordított figyelmen kívül hagyásának elvét ismertetjük, hogy aztán a jogi
személyiség figyelmen kívül hagyásának esetét kövessük, amelyet a 2015. évi CPC
hozott, és amelyet a közelmúltban a 881/2019 MP módosított.

26.BRAZÍLIA. Legfelsőbb Bíróság. 393. precedens. Az adóvégrehajtás előtti kivétel az adóvégrehajtási perben
elfogadható az olyan hivatalból megismerhető ügyek tekintetében, amelyek nem igényelnek dilatációs
bizonyítékot. Elérhető a következő címen: https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas2013_36_capSumula393.pdf. Hozzáférés: 2019. március 31.
27. THEODORO JUNIOR, Humberto. Adóvégrehajtási jog: megjegyzések és joggyakorlat, 11. kiadás:
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Saraiva, 2009, 40. o.
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3.3 A jogi személyiség és a jogi személyiség fogalma
A jelen cikk tárgyát tekintve lényeges, hogy a "jogi személyiség" intézményét
fogalmilag is meghatározzuk. Júlio César Franceschet28 tanítja, hogy "a személyiség
volt az a maszk, amelyet a görög nagy amfiteátrumokban a színészek viseltek, és
amelynek célja az volt, hogy a hangot rezonanciára bírja, erősebbé és élesebbé
tegye, hogy mindenki hallja. A személyiség tehát kezdettől fogva rendelkezett ezzel a
projekciós jelleggel, és az évek múlásával elhagyta a dramaturgiát, hogy azt a
"szerepet" képviselje, amelyet az egyes személyek a valós életben elfoglalnak,
képviselve tehát a jogok megszerzésének és a kötelezettségek megkötésének
képességét".
Franceschet a továbbiakban azt mondja, hogy Clóvis Beviláqua úgy határozta
meg a személyiséget, mint "a kötelezettségek megszerzésére és megkötésére való
alkalmasságot". Majd arra a következtetésre jutott, hogy "a személy és a személyiség
egyenértékű fogalmak, mivel az első a másodikra való alkalmasság. Vagy inkább a
személy a jogok alanya". Ítalo Miqueias da Silva Alves29 , azt állítja, hogy "a
jogalanyiság a szubjektív jogok megszerzésére való általános alkalmasság, és
minden emberi lény számára elismert, az egyén lelkiismeretétől vagy akaratától
függetlenül, ez tehát egy olyan tulajdonság, amely
elválaszthatatlan a személytől".
Cristiano Chaves de Farias és Nelson Rosenvald30 szerint a jogi személyiség
"egy személynek az a tulajdonsága, amelyet elismerünk, hogy a személy a jog
területén (több jogviszonyban is) eljárhat, és igényt tarthat a személyiségi jogok által
biztosított jogi védelemre".
A jogi személyiséget tehát két szempontból lehet - és kell - elemezni: az elsőt
szűkített módon, a természetes személyre, a másodikat pedig a jogi személyre
összpontosítva, amelyek mindketten a jogok alanyai.
Másrészt a jogtudományban a "jogi személy" kifejezést olyan jogalany
megjelölésére használják, amely jogok és kötelezettségek jogosultja lehet, és
amelynek jogi személyiséget tulajdonítanak. Így azt lehet állítani, hogy a jogi személy
személyiséggel rendelkezik, azaz képes a jogok gyakorlására és arra, hogy bizonyos
kötelezettségeknek eleget tegyen.
Ebben az értelemben Fábio Ulhôa Coelho31 meghatározását hozzuk fel, amely
számunkra a leghelyesebbnek tűnik, amikor azt állítja, hogy a jogi személy
személyisége abban a képességében testesül meg, hogy jogokat, terheket és
kötelezettségeket kössön az alábbiak nevében.
28. FRANCESCHET, Júlio César. Jogi személy és személyiségi jogok. In: ASSUMPÇÃO ALVES, Alexan- dre
Ferreira de. NOGUEIRA DA GAMA, Guilherme Calmon (koordinátorok). Temas de Direito Civil - Empresarial. Rio
de Janeiro: Renovar, 2008. 115. o.
29. ALVES, Ítalo Miqueias da Silva. A jogi személyiség a polgári jogban. JusBrasil cikkek. 2017. Elérhető a
következő címen: https://jus.com.br/artigos/61828/a-personalidade-juridica-no-direito-civil. Hozzáférés: 2019.
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július 16.
30. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Polgári jog: általános elmélet. 7. kiadás. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007. 96. o.
31. COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 24. kiadás. São Paulo: Saraiva,
2012. 144-145. o.
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A társaság a kifejezett jogszabályi rendelkezés értelmében saját jogi struktúrával
rendelkezik, és a partnerek és más tagok személyiségének teljes elkülönítése mellett.
3.4 A jogi személy vagyoni autonómiájának elve és a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyásának elmélete
A

jogi

személy

vagyonjogi

autonómiájának

elve,

amelyet

a

Polgári

Törvénykönyv32 1.024 cikke tartalmaz, egyértelműen korlátozza a partnerek
felelősségét. Ez az elv arról tájékoztat bennünket, hogy főszabály szerint a vállalkozó
személyes vagyonát, aki kereskedelmi tevékenységbe kezd, és ezáltal kiteszi magát
az üzleti tevékenységgel járó kockázatoknak, harmadik személyek nem érhetik el a
magánjogi jogi személy csődje esetén.
Így kétségtelen, hogy a jogi személyek vagyonjogi autonómiájának elve olyan
jogi eszköz, amely ösztönzi a vállalkozást és a befektetők pénzeszközeinek
bevonását. Társadalmi szempontból fontos, mivel lehetővé teszi a gazdaság
fejlődését, munkahelyeket és jövedelmet teremt. A témával kapcsolatban Fábio Ulhôa
Coelho33 a következőket mondja: "A kockázatok elkülönítése motiválja és vonzza az
új befektetéseket, mivel megóvja a befektetőt a nagy vagy teljes veszteségektől a
vállalat csődje esetén".
Sokszor előfordul azonban, hogy a jogi személy vagyonjogi autonómiája
elvének alkalmazása során visszaélnek a céllal (jogellenes célok), nagyobb
mértékben a partnerek adókötelezettségek alóli mentesülésének kísérlete során (ez
viszonylag gyakori a munkaügyi kötelezettségek esetében is). Ezen a ponton
érdemes megemlíteni Suzy Elizabeth Cavalcante Koury34 tanításait:
Valójában minden jogi eszköznél fennáll a veszélye annak, hogy funkcióját
eltérítik, azaz a céljával ellentétesen használják. A funkció ilyen eltérése abban
áll, hogy a felek által követett cél és a jogrendszer szerint az alkalmazott
formának megfelelő tartalom nem felel meg egymásnak.

Így a jogi személy vagyonjogi autonómiája elvének céljától való eltéréshez
vezető visszaélések elleni küzdelem érdekében született meg a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyásának elmélete, amely lehetetlenné teszi a jogi személy
vagyonának és vezetőinek vagyonának szétválasztását. Így az ügyvezető személyes
vagyonával felel a jogi személy által vállalt kötelezettségek megszegéséért. Flávio
Tartuce35 állítja, hogy "a jogi személy esetében a pajzsot azért távolítják el, hogy
elérjék azokat, akik mögötte állnak, a
32. Brazília. 2002. január 10-i 10406. számú törvény. Institui o Código Civil. Elérhető: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Hozzáférés 2019. március 31. 1.024. cikk. A partnerek magánvagyonát
nem lehet a társaság tartozásaiért végrehajtani, amíg a társasági vagyont nem hajtották végre.
33. COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. 16ª Ed. V.1. São Paulo: Saraiva 2012.
34. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (A személyiségi jogi
doktrína figyelmen kívül hagyása) és a vállalatcsoportok. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 70. o.
35. TARTUCE, Flávio. A polgári jog kézikönyve. São Paulo: Método, 2011, 135. o.
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partner vagy adminisztrátor".
Gustavo Tepedino36 azt állítja, hogy mind a figyelmen kívül hagyás doktrínája,
mind a társasági fátyol felemelésének doktrínája nem rendelkezik a személyiség
megsemmisítésére vagy a jogi személy feloszlatására vonatkozó hatáskörrel.
Megerősíti,

hogy

ezek

"csak

a

társadalmilag

megdorgált

forgatókönyvek

dekonstitúciójáig" jutnak el. Hozzáteszi:
A jogi személy által nyújtott védőpajzsot epizodikusan leküzdik annak érdekében,
hogy egy bizonyos, csalárd vagy visszaélésszerű módon létrehozott kötelezettségi
viszony hatásait a jogi személy partnereinek vagy ügyvezetőinek tulajdonítsák, akik
ennek következtében vagyonukkal felelnek a jogi személy adósságaiért. Ezért a
doktrína félreteszi a "szétválasztás" kifejezést, és a Polgári Törvénykönyv
törvényjavaslata is ezt az utat követte, elhatárolódva az eredeti törvényjavaslatban
megfogalmazott tekintélyelvű kísértéstől, amely csalás vagy visszaélés esetén a
jogi személy feloszlatásának lehetőségét javasolta.

A polgári törvénykönyv a figyelmen kívül hagyás doktrínáját a37 50. cikkében
(amelyet nemrégiben a 881/2019. sz. ideiglenes intézkedés módosított) léptetett
hatályba. A jogi személy figyelmen kívül hagyását más normatív rendelkezések is
megalapozzák, mint például: a korrupcióellenes törvény 14. cikke (12.846/13. sz.
törvény); a CLT 2. cikkének (2) bekezdése; a CDC 28. cikke; aCADE törvény 18. cikke
(8.884/94. sz. törvény); a környezetvédelmi törvény 4. cikke (9605/98. sz. törvény); és
egyesek szerint a nemzeti adótörvénykönyv 116. cikkének egyetlen bekezdése
(5.172/66. sz. törvény), amint azt az alábbiakban tárgyaljuk.
Ezért, mivel a brazil jog a jogi személyiség figyelmen kívül hagyását több
típusba sorolja, és ezeket elsősorban a követelményeik tekintetében különbözteti
meg, meg kell jegyezni, hogy e cikk esetében az alkalmazott besorolás a "jelentős
figyelmen kívül hagyás elmélete", amely a jogi személy elkülönült tulajdonjogának
elvével való visszaélés tényleges bizonyítását követeli meg, mint a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyását és következésképpen az adóvégrehajtási intézkedés
átirányítását engedélyező követelményt.
Ellenpontként Sérgio Marcos Negri38 kijelenti, hogy "érdekes kiemelni, hogy a
partnerek felelősségének korlátozására vonatkozó intézmény fontos elem a
gazdaság fejlődése szempontjából, mivel ösztönzi a beruházásokat és minimalizálja
a veszteségeket a nagy kockázatú gazdasági tevékenységekben".
Negri kifejti, hogy éppen e gazdasági fejlődés miatt kap gazdasági értelmezést a
semmibe vétel. Ez a jog gazdasági elemzése (ERA)39 , amely olyan elméleti keretet
kíván bemutatni, amely alkalmas arra, hogy
36. TEPEDINO, Gustavo. Gyakorlati megoldások a jogban - Vélemények, III. kötet, Társasági és üzleti
tevékenység. Rio de Janeiro: RT, 2011, 65/66. o.
37. 50. cikk - A jogi személyiséggel való visszaélés esetén, amelyet a céltól való eltérés vagy a vagyon
összezavarása jellemez, a bíró a fél vagy az ügyészség kérelmére, ha annak az eljárásba való beavatkozására
van szükség, dönthet úgy, hogy a jogi személy vezetőinek vagy partnereinek magánvagyonára is kiterjeszti
bizonyos és meghatározott kötelmi viszonyok hatásait.
38. NEGRI, Sérgio Marcos C. de A. Repensando a Disregard Doctrine: justiça, segurança e eficiência na descon-
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sideração da personalidade jurídica. In: ASSUMPÇÃO ALVES, Alexandre Ferreira de. NOGUEIRA DA GAMA,
Gui- lherme Calmon (Coord.). Temas de Direito Civil - Empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 170. o.
39. Negri azt tanítja, hogy az elmúlt harminc évben a jog úgynevezett gazdasági elemzése (ERA) meghódította a
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az emberi magatartás elemzése a jogi normákkal szemben.
A Chicagói Egyetem közgazdászai - különösen Ronald Coase és Richard
Posner - által végzett AAED arra a következtetésre jutott, hogy a figyelmen kívül
hagyás olyan eszköz, amely képes garantálni a kockázatok hatékony elosztását a
vállalatok és hitelezőik között. Így a jogi személyiség figyelmen kívül hagyása a
korlátozott felelősség előnyeinek és költségeinek mérlegelésére szolgáló eszköznek
tekinthető. Ronald Coase "A cég természete" című munkája az elmúlt évtizedekben
valóban hatással volt a jogászokra és közgazdászokra, hogy újrafogalmazzák a jogi
személyiség figyelmen kívül hagyásának határait.
3.5 A jogi személyiség fordított figyelmen kívül hagyása
A fentiek szerint összefoglalva, a jogi személy figyelmen kívül hagyása
eszközként szolgál arra, hogy a társat felelősségre lehessen vonni a hivatalosan a
társaságnak tulajdonított tartozásért. Jogilag azonban ennek fordítottja is lehetséges,
azaz a jogi személy vagyonjogi autonómiájának figyelmen kívül hagyása annak
érdekében,

hogy

a

jogi

személyt

felelősségre

lehessen

vonni

a

partner

kötelezettségéért.
Ezért a fordított figyelmen kívül hagyás a jogi személy vagyoni önállóságának
elvének

megszüntetése,

hogy

a

társaságot

felelőssé

tegyék

a

partner

kötelezettségéért. A fordított figyelmen kívül hagyás alkalmazására akkor kerül sor,
ha a társaságot a partner kötelezettségéért felelősségre vonják, abban az esetben,
ha a jogi személyt a rosszhiszeműség tárgyának elfedésére használják fel. Ez az az
eset, amikor a partnerek a társaság vagyoni autonómiájában bízva magánvagyonukat
a társaságba irányítják át, harmadik személyek jogainak megcsalása céljából.
Ez azért lehetséges, mert a partnerek jogi személyt használhatnak arra, hogy
személyes vagyonukat elrejtsék a hitelezők elől, átruházva annak egészét vagy egy
részét a jogi személyre, elkerülve ezzel, hogy a hitelezők hozzáférjenek a
vagyonukhoz.

Számos

ilyen

esetben

csalás

(szubjektív

fő

elmélet)

vagy

vagyonösszetévesztés (objektív fő elmélet) lesz megállapítható, és emiatt a jogi
személy fordított figyelmen kívül hagyása kerül alkalmazásra, hogy a társaságot a
partnerek személyes kötelezettségeiért felelősségre lehessen vonni. A hagyományos
figyelmen kívül hagyás ugyanazon érvelése alapján kerülhető el a jogi személy
visszaélése (céltévesztés).
Ezért megállapítható, hogy a jogi személyiség fordított figyelmen kívül hagyását
a társaság vagyoni autonómiájának megszüntetése jellemzi, annak érdekében, hogy
- ellentétben azzal, ami a személyiség figyelmen kívül hagyása esetén történik - a
kollektív e g y s é g e t

és annak vagyonát elérjék annak érdekében, hogy a

társaságot felelősségre lehessen vonni tetteiért.
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egyre erősebb a jogászok, a joghallgatók és a jogalkalmazók körében. Eredete amerikai közgazdászok és
jogászok munkájához kapcsolódik, pontosabban a Chicagói Egyetemhez. Az AED fő célja a jogi kérdések
gazdasági szempontú elemzése. Ez az egyedülálló megközelítés alapvetően abból indul ki, hogy a jog
szükségszerűen gazdasági racionalitással jár, ami viszont nagy hangsúlyt fektet a gazdasági hatékonyság
logikájára.
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jogi személy az ellenőrző partner kötelezettségeiért.

4 | A JOGI SZEMÉLYISÉG FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSÁNAK ESETE
A korábbi polgári perrendtartásban nem létező, a jogi személyiség figyelmen
kívül hagyásának esetét az új eljárási kódex hozta be a brazil jogrendszerbe. Az
NCPC 133-137. cikkén alapul, in verbis:
IV. FEJEZET
A JOGI SZEMÉLYISÉG FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSÁNAK ESETE
133. cikk. A jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának esetét a fél vagy az
ügyészség kérelmére kell megindítani, ha az eljárásba való beavatkozás az
ügyészség feladata.
§ 1. A jogi személyiség figyelmen kívül hagyása iránti kérelemnek meg kell felelnie
a törvényben előírt feltételeknek.
§ E fejezet rendelkezéseit a jogi személyiség fordított figyelmen kívül hagyásának
feltételezésére kell alkalmazni.
134. cikk. A megismerési eljárás minden szakaszában, az ítéletnek való megfelelés
során, valamint a bíróságon kívüli végrehajtási okiratra alapított végrehajtás során
a mellőzés esete alkalmazandó.
1. § Az esemény kezdetét haladéktalanul közölni kell a bírósági hivatalvezetővel a
megfelelő megjegyzések megtétele céljából.
§ Az ügy megindítása mellőzhető, ha az eredeti kérelemben a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyását kérik, ebben az esetben a társas vagy jogi személyt kell
kézbesíteni.
3. § Az eljárás megindítása felfüggeszti az eljárást, kivéve a 2. §-ban foglalt eseteket.
4. § A kérelemnek bizonyítania kell a jogszabályi követelményeknek való megfelelést.
a jogi személyiség figyelmen kívül hagyása miatt.
135. cikk. Az esemény megindítását követően a partnert vagy jogi személyt tizenöt
(15) napon belül be kell idézni, hogy nyilvánosan jelentkezzen és kérje a vonatkozó
bizonyítékokat.
136. cikk. Az előzetes vizsgálat lezárását követően, amennyiben szükséges, az
esetet ideiglenes határozattal kell rendezni.
Egyetlen bekezdés. Ha a határozatot az előadó hozza meg, közbenső
fellebbezéssel lehet élni. 137. cikk. Ha a figyelmen kívül hagyás iránti kérelemnek
helyt adtak, az elidegenítés vagy megterhelés a
a csalárd módon, a végrehajtás kijátszásával szerzett vagyontárgyak a kérelmezővel
szemben érvénytelenek.
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Ez tehát egy olyan eljárási eszköz, amely felsorolja a jogi személyiség figyelmen
kívül hagyásához szükséges eljárásokat, amely célból
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Ez nyilvánvalóan kedvez a megfelelő jogi eljárásnak, a bőséges védelemnek és a
kontradiktórius eljárásnak, mivel biztosítja, hogy a harmadik feleknek lehetőségük
legyen beavatkozni az eljárásba, mielőtt felelősségre vonnák őket.
A jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának esete újdonságot jelent azáltal,
hogy a jogrendszerbe egy olyan konkrét eljárást hoz, amelynek célja az
alkalmazhatóság vagy nem alkalmazhatóság vizsgálata, és amely a partner vagy a
jogi személy idézését írja elő, továbbá garantálja egy olyan utasítás megindítását,
amely azt vizsgálja, hogy fennállnak-e a figyelmen kívül hagyás lényeges feltételei.
Ebben az értelemben a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának esete
szervesen kapcsolódik a polgári eljárás alkotmányozásához, amellett, hogy a jogi
személy vagyonjogi autonómiájának elvét is erősíti.
4.1 Érvek

a

jogi

személyiség

figyelmen

kívül

hagyása

esetének

alkalmazhatatlansága mellett és ellen az adóvégrehajtás során
Annak állítása ellenére, hogy a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának
esete fontos előrelépést jelent az alkotmányos elvek hatékonyságának keresésében
az eljárási szférában, fontos megjegyezni, hogy a jogalkalmazók - különösen az
adójogászok - és az ítélkezési gyakorlat jelentős része úgy véli, hogy ez az
intézmény nem alkalmazható az adóügyi vezetőkre. Azzal érvelnek, hogy
leküzdhetetlen rendszerszintű és koncepcionális akadályok állnak fenn, amelyek
megakadályoznák a LEF cselekvési területén való alkalmazását.
Az adóügyvédek, akik a jogi személy figyelmen kívül hagyása esetének az
adóvégrehajtás átirányítására való alkalmazásának a CTN 135. cikk III. pontja szerinti
rendszerszintű összeférhetetlenségét védik, arra az álláspontjukra alapozzák
álláspontjukat, hogy az elemzett intézmény az NCPC-n alapul, amely, bár utólagos,
általános törvény, amely a speciális eljárásokra vonatkozó törvények, mint a LEF
esetében is, a specialitás elvének tiszteletben tartásával szubszidiárius és kiegészítő
alkalmazással rendelkezik. Azt is állítják, hogy a különleges eljárások meglétét az
eljárás anyagi jognak való megfelelésének szükségessége indokolná, amelyen
keresztül a konkrétumokat keresnék, figyelembe véve a szóban forgó érdekek jellegét
is. Az adójogászok továbbá azzal érvelnek, hogy a jogi személy figyelmen kívül
hagyása esetének alkalmazása az adóvégrehajtás átirányítására sérti a LEF
vezérelveit, valamint az abban felsorolt szabályokat,
mint például az előzetes bírói garancia szükségessége.
Az alkalmazhatóság mellett érvelő jogtudósok azonban azzal érvelnek, hogy
ahol a LEF nem rendelkezik, ott az NCPC-t kell alkalmazni, ahogyan azt a LEF 1.
cikke előírja. Ebben az összefüggésben azt is állítja, hogy a LEF nem említi
kifejezetten az adóvégrehajtás átirányítási eljárását.
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Az adóvégrehajtóknál az incidens alkalmazásának kedvező irányzat támogatói
azt is állítják, hogy az NKE kifejezetten előírja a jogi személy figyelmen kívül hagyása
esetének alkalmazhatóságát a bíróságon kívüli végrehajtási eszközön alapuló
végrehajtásban is, ahogyan azt az eljárási kódex 134. cikkének caputja előírja, és
hogy

nem

vitás,

hogy

az

adóvégrehajtás

a

vonatkozó

adóvégrehajtási

adósságigazoláson alapul, amely bíróságon kívüli végrehajtási eszköznek minősül.
Másrészt az adójogászok által vezetett jelenlegi, az alkalmazhatatlanságot
elfogadó csoport azt állítja, hogy a lejárt adókötelezettségről szóló igazolás olyan
bíróságon kívüli végrehajtási eszköz, amely a többitől eltérő tulajdonságokkal
rendelkezik, mivel azt a közérdek fedezi, amely az adóhitel kielégítésében valósul
meg, mivel a legtöbb közjogi szervezetnél a folyó adóbevételek a közpolitikák
megvalósításához nélkülözhetetlen beszedések jelentős részét teszik ki. Hogy az
ilyen állítások indokolnák a külön jogszabályban eszközölt differenciált bánásmódot,
és hogy nem minden, a LEF-ben meglévő hiányosság jogosítaná fel az általános
eljárási törvényben foglalt szabály szubszidiárius alkalmazására.
Tekintettel az adóhatóságok elemzett megnyilvánulásaira, az adóvégrehajtóknál
az előzetes bírósági garancia szükségessége az említett összeegyeztethetetlenséget
védő jelenlegi fő érv. Az a tény, hogy az NCPC-be beillesztett, a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyásának esete által hozott eljárási rítus lehetőséget biztosít a
magánjogi jogi személyek igazgatói, vezetői vagy képviselői számára (a CTN 135.
cikkében felsorolt esetekben), hogy bírósági garancia nélkül ellentmondjanak az
adóvégrehajtási eljárásban alperesként való jogosultságuknak, biztosítva számukra a
bizonyítékok bemutatását is, ami az adott adóvégrehajtási eljárás felfüggesztéséhez
vezet, és így engedélyezi, hogy a vagyonelkobzási cselekmények csak az esetről
szóló végleges döntést követően folytatódjanak.
A kincstár által az összeférhetetlenség védelmében felállított tézis azon a
logikán alapul, hogy az adóvégrehajtási perben a védekezést a végrehajtás
felfüggesztése iránti kérelem útján kell kezelni, a végrehajtási per garanciája után, a
LEF 16. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint.
A jogi személyiség figyelmen kívül hagyása esetének az adóvégrehajtási
eljárásokban való összeegyeztethetőségét felölelő áramlat azonban kimondja, hogy a
végrehajtó kifogása nem az egyetlen lehetséges védekezési eszköz. Emlékeztet a
végrehajtás előtti indítvány alkalmazásának lehetőségére, amely nem követeli meg a
végrehajtás garantálását, továbbá megerősíti, hogy a végrehajtás garantálásának
szükségessége

végső

soron

sértené

az

Alkotmányban

előírt,

az

igazságszolgáltatáshoz való széles körű hozzáféréshez való jogot.
Ezeket az érveket cáfolják az adóügyészek, akik védelmükben
az összeegyeztethetetlenségről, azzal a kijelentéssel, hogy a végrehajtás előtti
kivételt
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csak akkor alkalmazható az adóvégrehajtásban, ha annak tárgya közérdekű ügyet
érint (amelyet a bírónak hivatalból meg kell ismernie), és amely nem követeli meg a
bizonyítékok bővítését, ahogyan azt az STJ 393. precedens előírja, és hogy nem
sérülne az igazságszolgáltatáshoz való széles körű hozzáférés joga, mivel maga az
1988. évi alkotmány teszi kivételessé ezt a jogot, amikor - még ha hallgatólagosan is
- az adóhitelt a közérdek köpenyével fedi le, tisztelegve a közérdeknek a
magánérdekkel szembeni elsőbbsége előtt.
4.2 Következtetések, doktrínák és bírósági precedensek a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyásával kapcsolatos esetről az adóvégrehajtás során
A kérdéses témában már léteznek olyan állásfoglalások, társulási fórumok,
állásfoglalások formájában, amelyek többségükben annak az állításnak az irányába
mutatnak, hogy a jogi személy figyelmen kívül hagyása az adóvégrehajtásban
összeegyeztethetetlen lenne.
Ezen irányelvek mentén a brazil szövetségi bírák szövetségének (AJUFE) II.
nemzeti adóvégrehajtási fóruma (II FONEF) 20. számú közleménye (40 ) in verbis
felhozza az STJ 43541 precedensét:
A jogi személy figyelmen kívül hagyásának az NCPC 133. cikkében előírt esete
nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a CTN 135. cikke alapján harmadik
személyek bevonását kérik az adójóváírás passzív pólusába, feltéve, hogy az
adós szabálytalan megszűnése bizonyított, az STJ 435. precedensének
megfelelően (jóváhagyva a II. FONEF-en).

Ugyanebben az értelemben a 2. régió adóvégrehajtási fórumának (FOREXEC)
0642 számú közleménye a következőképpen szól
A CTN 135. cikkében szabályozott adókötelezettség nem minősül a jogi személy
figyelmen kívül hagyásának esetének, nem tartozik a CPC/2015 133. cikkében
előírt eset hatálya alá.

Az 53. számú közlemény (43 ), amelyet az Országos Bíróképző és Továbbképző
Iskola (ENFAM) fogalmazott meg, ugyanezt az utat követi:
Az adóvégrehajtás átirányítása az ügyvezető partnerre megszünteti a jogi személy
figyelmen kívül hagyásának a Kbt. 133. cikkében előírt esetét.

A legtöbb precedens kizárja az incidens alkalmazhatóságát is.
40. AJUFE. FONEF: Nemzeti Adóvégrehajtási Fórum - Összeáll. S/d. Elérhető a következő címen:
https://www.ajufe. org.br/images/compilados/enunciados/FONEF-enunciados.pdf. Acesso em 15 abr. 2019.
41. 435. precedens - Az a társaság, amely az illetékes szervek értesítése nélkül szünteti meg tevékenységét az
adóügyi székhelyén, szabálytalanul megszűntnek minősül, és így az adóvégrehajtási eljárásnak az ügyvezető
társaságra történő átirányítása jogszerű.
42.FOREXEC. Adóvégrehajtási fórum. Az új polgári perrendtartás hatása az adóvégrehajtásra. 2015.
Elérhető a következő címen: https://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/10/enunciadosforexec2015.pdf.
Hozzáférés 2019. ápr. 15.
43. ENFAM. Szeminárium - Az igazságszolgáltatás és az új polgári perrendtartás. 2015. Elérhető: https://www.
enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf. Hozzáférés 2019.
ápr. 15.
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a jogi személyiség figyelmen kívül hagyása egy adóvégrehajtási eljárásban, a szerint a
a TJ-RJ jelenlegi megértése:
KÖZBENSŐ
FELLEBBEZÉS.
Adóvégrehajtás.
Határozat,
amely
az
adóvégrehajtás partnerre történő átirányításának engedélyezésekor az STJ 435.
precedensén alapuló, az NCPC 134. cikkének 3º. §-át alkalmazta, meghatározva a
cselekmény felfüggesztését. Összeférhetetlenség a 6030/80 törvényben
meghatározott, a közhitelek érvényesítésére vonatkozó különleges szabállyal. Az
eljárás felfüggesztése, amely a végrehajtás felfüggesztését jelentené az ítélet
végrehajtásának biztosítása nélkül, a 16. cikkben foglaltak megsértésével,
a 6830/80 cikk 1. §-ában foglaltak szerint, és az adójóváírás behajtására vonatkozó
elévülési idő ezzel összefüggő felfüggesztése nélkül. Az Országos Bíróképző és
Javító Iskola (Enfam) 53. számú közleménye. "Az adóvégrehajtás átirányítása az
ügyvezető társas vállalkozóra megszünteti a jogi személy figyelmen kívül
hagyásának esetét". A határozat módosítása súlyosbította, hogy az adóvégrehajtás
átirányítása az ügyvezető partnerhez, az STJ 435. precedens alapján, nem vonja
maga után a cselekmény felfüggesztését. Megreformált határozat. A
FELLEBBEZÉSNEK HELYT ADTAK. "(TJ/RJ 16. POLGÁRI KAMARA 005494709.2017.8.19.0000
- AZ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESÍTÉSE Des(a). PEDRO SARAIVA DE
ANDRADE LEMOS - Ítélet: 2017.09.28. - KÉTSZINTES Polgári Kamara)
FELÜLVIZSGÁLATI SZÁMLA. ADÓKIVETÉS. ICMS CREDIT. A KÖVETELÉSNEK AZ
ÜGYVEZETŐ PARTNERHEZ/ÜGYVEZETŐHÖZ TÖRTÉNŐ ÁTIRÁNYÍTÁSÁRA
VONATKOZÓ JOGALAP, AZ ART. 135, III, A CTN. INDEFERENCIA. IURIS
TANTUM A TÁRSASÁG SZABÁLYTALAN MEGSZŰNÉSÉNEK VÉLELME. A
VÉGREHAJTOTT
TÁRSASÁG
IDÉZÉSÉNEK
LEHETETLENSÉGE.
A
TEVÉKENYSÉGEK LEZÁRÁSA AZ ADÓÜGYI SZÉKHELYEN, VALAMINT A
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
ÁLLANDÓ
CÍMÉN,
AMELYET
A
JUCERJA.INCIDENCIA
A
435.
SZ.
ÍTÉLET
KIHIRDETÉSÉNEK
KÖVETKEZMÉNYE, A C. STJ. A BIZONYÍTÁSI TEHER A PARTNERT TERHELI
ANNAK BIZONYÍTÁSA TEKINTETÉBEN, HOGY AZ ÜZLETVEZETÉS SORÁN
NEM ÁLL FENN ROSSZHISZEMŰSÉG, ROSSZHISZEMŰSÉG VAGY CSALÁS. A
FELSŐBB
BÍRÓSÁG
PRECEDENSÉT.
HIPOTÉZIS,
AMELY
NEM
TÉVESZTENDŐ ÖSSZE A JOGI SZEMÉLYISÉG FIGYELMEN KÍVÜL
HAGYÁSÁNAK ESETÉVEL, AMELYRŐL AZ ART. 133-137, A CPC/2015, AZ
ELLENTMONDÁS ELHALASZTÁSA MIATT. FELLEBBEZÉS ISMERT ÉS FELTÉVE,
MONOKRATIKUSAN, HOGY ELFOGADJA A HELYETTESÍTŐ ELJÁRÁSI A
MŰVÉSZET SZEMPONTJÁBÓL. 932, V, A, A, A CPC/2015." (TJ/RJ 10. POLGÁRI
KAMARA 0039401-45.2016.8.19.0000 - FELÜLVIZSGÁLATI SZÁMLA. Des(a).
MAURO DICKSTEIN - Ítélet: 2016.08.03. - HATODIK Polgári Kamara)

A szövetségi igazságszolgáltatás legtöbb precedense ugyanezen a vonalon
mozog:
ADÓKIVETÉS. ADÓKEDVEZMÉNY. A MŰVÉSZET ESEMÉNYE. 133 AZ ÚJ
CPC. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG. A 2015. évi CPC 133. cikkében tárgyalt eset
összeegyeztethetetlen az adóhitelek kielégítésére javasolt végrehajtásokkal, a
6.830/80. sz. törvény rítusán keresztül." (TRF4 - AI no 505225451.2016.4.04.0000/SC, rel. Des. Jorge Antônio Maurique, j. 14/12/2016)
ADÓZÁS. KÖZBENSŐ FELLEBBEZÉS. ADÓKIVETÉS. ADÓELADÓSÁG. A
JOGALANYISÁG FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSÁNAK ESETE. 133. ÉS AZT
KÖVETŐ CIKK. CPC/2015. ELFOGADHATATLAN. A RÉSZLETVÁSÁRLÁS
ÉRVÉNYESSÉGE NEM BIZONYÍTOTT. AZ ÚJBÓLI FELVÉTEL IRÁNTI
KÉRELEM MÉG MINDIG
NEM ELEMELT. 1. A JVCO PARTICIPAÇŐES LTDA. által benyújtott ideiglenes
fellebbezés a 3. Szövetségi Adóvégrehajtási Bíróság bírája által hozott határozat
ellen, amely elismerte a DOCAS INVESTIMENTOS S.A., EDITORA RIO S/A,
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PHIDIAS LTDA, HÉRMIA PARTICIPAÇŐES LTDA, TESEU PARTICIPAÇŐES
LTDA, HOLDCO PARTICIPAÇŐES LTDA és INTELIG PARTICIPAÇŐES LTDA
társaságok által alkotott gazdasági csoport létezését (beolvasztva a DOCAS
INVESTIMENTOS S.A.-ba).
TIM PARTICIPAÇŐES S/A), és NELSON SEQUEIROS természetes személyek
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RODRIGUEZ TANURE és ÂNGELA MARIA PEREIRA MOREIRA, (a következő
vállalatok)
JB Group), amely a CTN 124., 129. és 133. cikkei, és különösen a Polgári
Törvénykönyv 50. cikke alapján valamennyi adózó bevonását engedélyezi az
adóvégrehajtási eljárásba. 2. (2) A fellebbező azt állítja, hogy a jogi személy
figyelmen kívül hagyására csak a Pp. 133-137. cikkeiben előírt, a bizonyítékok
bemutatását, valamint az előzetes és bőséges védekezést lehetővé tevő megfelelő
eljárás útján, külön incidensben kerülhetett volna sor. 3 A jogi személyiség
figyelmen kívül hagyásának esete (a 2015. évi CPC 133/137. cikke) rendelkezik a
folyamat minden szakaszában alkalmazandó autonóm instaurációról, amely a jogi
személyiség figyelmen kívül hagyását megelőzően biztosítja a partnerek előzetes
ellentmondását. 4 Apolgári perrendtartás csak akkor alkalmazható szubszidiárisan
az adóvégrehajtásra (a 6830/1980. sz. törvény 1. cikke), ha nem áll fenn ellentét
a külön joggal, és az új PpB-ben előírt figyelmen kívül hagyás esetének
alkalmazása esetén ilyen szabályegyezőség állna fenn. 5 - A LEF megköveteli az
ítélet előzetes biztosítását, lefoglalással, biztosítási vagy bankgaranciával (9. cikk
és 16. cikk 1. §; valamint a 16. cikk 3. §), és csak a gyanú, az alkalmatlanság és
az akadályoztatás esetére biztosít kivételt, kevés teret hagyva más kivételeknek.
Az alperes védekezése az embargós, a mandamusz, a jogosulatlanul megfizetett
tartozás visszatérítése iránti keresetre és a megsemmisítési keresetre (a LEF 38.
cikke), valamint - az ítélkezési gyakorlat és a doktrína alapján - a kivételes,
végrehajtást megelőző kivételre korlátozódik. 6. 6 A figyelmen kívül hagyás
mellékes eseménye végül a végrehajtási eljárás felfüggesztésének egy újabb
feltételét teremti meg a LEF 40. cikkében előírtakon túl, ami megnehezíti a
végrehajtás alatt álló hitel behajtását. A végrehajtás alatt álló közhitel adó jellegű
és különleges védelmet élvez, így a CPC/2015 133-137. cikkében előírt eset
alkalmazása összeegyeztethetetlennek tűnik az adóvégrehajtás rítusával, mivel
példátlan módon lehetővé teszi az eljárás felfüggesztését és a próbaidő
meghosszabbítását a bíróság előzetes és teljes körű biztosítása nélkül. Előzmény.
8 A részletvásárlásba való visszavétel iránti adminisztratív kérelem nem ok az
adójóváírás
érvényesíthetőségének
felfüggesztésére.
A
részletvásárlás
érvényességéről szóló vita, hogy az az adóvégrehajtási kereset benyújtása előtt
vagy után történt-e, és hogy a programból való kizárás jogellenes volt-e,
nyilvánvalóan a bizonyítékok kiterjesztését igényli, és a megfelelő eljárási
időpontban kell levezetni. 9. A végrehajtó fél nem bizonyította a részletvásárlás
hatékonyságát vagy annak új módozatba történő bevonását. Ezért nem lehetséges
az adóvégrehajtás felfüggesztése a tervezett módon. 10. Az időközi fellebbezés
elutasítása. (0011112-75.2017.4.02.0000. sz. közbenső fellebbezés).
- Bíráló testület: 3ª TURMA ESPECIALIZADA A határozat időpontja 12/04/2018 Dátum
of availability 16/04/2018 Előadó MARCUS ABRAHAM)
POLGÁRI ELJÁRÁS. ADÓKIVETÉS. A PARTNER FELELŐSSÉGE. A JOGI
SZEMÉLY FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSÁNAK ESETE - ART.
133, NCPC. AZ ALKALMAZHATÓSÁG TEKINTETÉBEN. I - A partnerek
adókötelezettsége a társadalombiztosítási járulékok tartozásai után, amelyeket
behajtható tartozásként tartanak nyilván és adóvégrehajtás útján hajtanak be,
amelyre saját szabályok vonatkoznak, és nem azonos a jogi személy figyelmen
kívül hagyásának feltételezésével. II - Az NCPC 133. cikkében előírt eljárás
megindításának kizárása. Előzmények. III - Hipotézis, amelyben nem tartozik a
Bíróság elemezni a jelenléte vagy nem a követelmények, amelyek vezetnek az
átirányítás a kereslet a partnerek, büntetés terhe mellett tilalom elfojtása eset, hogy
a magisztrátus "a quo" ilyen elemzés IV - Közbenső fellebbezés ismert részben, és
az ismert rész, feltéve, hogy "." (A 0002057-73.2017.4.03.0000 számú KÖZPONTI
JAVASLAT. Jelentést tevő bíró: FEDERAL DISMISSAL PEIXOTO JUNIOR. Bíráló
testület: SECOND
TURMA - Date of Judgment 07/11/2017 A közzététel/forrás dátuma e-DJF3 Judicial
1 DATE:22/01/2018).

Az STJ második tanácsa a 2019. május 9-i ülésén, egyhangú határozattal, a
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REsp 1.786.311/PR nyilvántartásában, Francisco Falcão miniszter beszámolója
mellett, úgy döntött, hogy a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának esete
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(IDPJ) összeegyeztethetetlen az adóvégrehajtási eljárásokkal, amint azt a rendelet egy
része kimondja.
ítélkeztek:
EMENTA: AZ ADÓVÉGREHAJTÁS ÁTIRÁNYÍTÁSA. A VÁLLALATOK EGYMÁS
UTÁN KÖVETKEZNEK. DE FACTO GAZDASÁGI CSOPORT. ÖRÖKSÉGI
ZŰRZAVAR. A JOGALANYISÁG FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSÁNAK TÉNYÁLLÁSA.
FÜGGETLEN. AZ ART. 1.022, A CPC/2015. LÉTEZHETETLENSÉG.
(...)
IV - A CPC/2015 134. cikkének caput-jában foglalt rendelkezés a jogi
személyiség figyelmen kívül hagyásának esetére való alkalmazhatóságáról a
bíróságon kívüli végrehajtási eszközön alapuló végrehajtásban nem jelenti az
eset előfordulását a 6.830/1980. sz. törvény által szabályozott
adóvégrehajtásban, ami igazolja a polgári perrendtartás általános rendszere
és a végrehajtási törvény közötti valódi összeegyeztethetetlenséget, amely az
általános jogtól eltérően nem teszi lehetővé a védelem előterjesztését a
bíróság előzetes biztosítása nélkül, sem az eljárás automatikus
felfüggesztését, ahogyan azt a CPC/2015 134. cikkének 3. §-a előírja. Az
adóvégrehajtásban "a CPC alkalmazása másodlagos, azaz fenntartva van azokra a
helyzetekre, amelyekben a hivatkozott törvények hallgatnak, és amelyekkel
összeegyeztethetőek" (1.431.155/PB sz. különleges fellebbezés, Mauro Campbell
Marques bíró, második testület, 2014. május 27-én hozott ítélet).
V - Amint a CTN 124., 133. és 135. cikkében előírt helyzetek mindegyike
bizonyított, a jogi személy figyelmen kívül hagyásának esetét nem kell
megindítani, és a bíró közvetlenül meghatározhatja az adóvégrehajtás
átirányítását a társaság felelősségre vonására a társasági jogutódlásban.
Ellentmondásos lenne kizárni az eset intézményét, hogy az ügyvezető
partnereket érje el (a CTN 135. cikkének III. pontja), de megkövetelni, hogy a
gazdasági csoportokat alkotó jogi személyekre irányuljon a közös vagyonuk
árnyékolása érdekében, mivel mindkét esetben fennáll a szabálytalan
teljesítésért való felelősség, az adókötelezettségek megsértése, és nem a jogi
személy figyelmen kívül hagyásáról kell beszélni, hanem a jogellenes
cselekményért
való
személyes
és
közvetlen
adókötelezettség
felróhatóságáról.
VI - A különleges fellebbezés részben elismert és ebben a részében elutasított.

Ebben az ítéletben fontos kiemelni a jelentéstevő bíró szavazatának egy
érdekes passzusát arról, hogy az STJ hogyan alakította ki a kérdéses ügyre
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, a következő szavakkal: "A Legfelsőbb Bíróság
ítélkezési gyakorlata rendeződik abban az értelemben, hogy nem szükséges a jogi
személyiség figyelmen kívül hagyásának esetét (a Ptk. 133. és a következő
cikkelyei/2015) benyújtani ahhoz, hogy a jogi személyiség végrehajtásának
átirányítása az ügyvezető partnerekkel szemben történjen". A bíró így folytatja: "Az,
hogy a partnerekkel szemben az átirányítással kapcsolatban nem kell bejelenteni a
figyelmen kívül hagyás esetét, ugyanezt a következtetést kell vonnia a más jogi
személyekkel szemben történő átirányításra is, ha az adóköteles esemény vagy a
vagyontárgyak összekeverésének közös vagy közös gyakorlata bizonyított".
Ami a figyelmen kívül hagyás esetének alkalmazhatóságát i l l e t i a
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adóvégrehajtók körébe tartozó jogi személy, a jelentéstevő bíró a következőket
állapította meg: "Az ilyen eset kötelező megnyitásához azonban nincs jogalap". A bíró
azzal indokolja kijelentését, hogy "a specialitás elve alapján az általános jog - a
polgári perrendtartás - azon rendelkezése, hogy a bíróságon kívüli végrehajtási
okiratra alapított végrehajtás során a mellőzés esetét feltételezhetően alkalmazni kell
(CPC/2015 134. cikk caput), nem jelenti annak automatikus előfordulását a külön
törvény által szabályozott bíróságon kívüli végrehajtási okirat végrehajtásában, mint
például a 6830/1980. sz. törvény (adóvégrehajtási törvény) által szabályozott
adóvégrehajtás esetében".
A szavazás a következő megállapítással zárul: "Így az adóhitelek behajtásának
gyakorlati

szempontból

az

adós

vagyonának

követését

megnehezítené

és

megkönnyítené a vagyon elértéktelenedését, továbbá az államkincstárra hárítaná az
adóügyi végzések és ideiglenes sürgősségi intézkedések benyújtásának aránytalan
terheit, hogy elkerülje a hitelkielégítés kockázatából eredő veszteségeket".
Ez az ítélet paradigmatikus, és jól mutatja, hogy a Bíróság (STJ) milyen utat fog
követni

a

jogi

személy

véletlenszerű

figyelmen

kívül

hagyásának

alkalmazhatatlansága tekintetében az adóvégrehajtási eljárásokban.
4.3 A jogi személyiség figyelmen kívül hagyása a közigazgatási adóeljárásban
A doktrína egy része44 úgy értelmezi, hogy a CTN a jogi személy figyelmen kívül
hagyását is előirányozza. Az STJ már kialakította azt az álláspontot, hogy
adóügyekben a jogi személy figyelmen kívül hagyása a cikkelyeken alapul.
A CTN 134. és 135. cikke. Ennek mentén Castro45 azt védi, hogy a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyása a magánjog ágaiban alkalmazható és alkalmazandó az
adójog területén, amely már - bár részben - ismeri ezt a gyakorlatot. Ezért az új
Polgári Törvénykönyv (a 881/2019. évi MP által módosított) 50. cikke biztosítja a jogi
személyiség megszüntetésének lehetőségét, ha az adóhatóságok kárára az egyéni
vagyon indokolatlan védelmét kívánja biztosítani.
Ugyanezen a vonalon Paulsen46 fenntartja, hogy a jogi személy figyelmen kívül
hagyását kell alkalmazni az adójogban, és kijelenti, hogy: "A szabálytalan feloszlást
az átirányítás okának tekintették, mert ilyen esetben feltételezik a vagyon
összekeveredését, a partnerek locupletamentójával. Nem lenne azonban szó a CTN
135. cikkének III. bekezdésére való hivatkozásról,
44. MARTINS DE FREITAS, Elizabeth Cristina Campos. A jogi személyiség figyelmen kívül hagyása - elemzés
a fogyasztóvédelmi törvény és az új polgári törvénykönyv tükrében. São Paulo: Atlas, 2002, 73. o.
45. CASTRO, Aldemario Araújo. A jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának adójogi alkalmazása az új Polgári
Törvénykönyvben. Revista Jus Navigandi, Teresina, 12. évfolyam, 1497. szám, 2007. augusztus 7. Elérhető a
következő címen: https:// jus.com.br/artigos/10234. Acesso em 15 jul. 2019.
46. PAULSEN, Leandro. Hozzájárulások: a társadalombiztosítás finanszírozása. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2007, 60. o.
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mivel az adójóváírás nem a szabálytalan megszűnésből származik. A 2002. évi
Polgári Törvénykönyv 50. cikke még lényegesebb: "A jogi személyiséggel való
visszaélés esetén, amelyet a céltól való eltérés vagy a vagyon összezavarása
jellemez, a bíró a fél vagy az ügyészség kérelmére, ha az eljárásba való beavatkozás
a feladata, dönthet úgy, hogy a jogi személy vezetőinek vagy partnereinek
magánvagyonára is kiterjeszti a meghatározott és meghatározott kötelemviszonyok
hatásait". Néhányan azonban nem értenek egyet ezzel az állítással. Regina Helena
Costa47 jól összefoglalja ezt az álláspontot, azzal érvelve, hogy a CTN által bemutatott
helyzet jobban illeszkedik a rosszhiszeműen, hatáskörük túllépésével vagy a törvény,
a társasági szerződés vagy az alapszabály megsértésével eljáró ügyvezetők
személyes felelősségéhez, amely helyzet nem keverendő össze a jogi személy
semmibe vételével, mivel a CTN-ben felsorolt helyzetben nincs akadálya a vagyonjogi
autonómiának vagy a partnerek felelősségének korlátozásának. Nincs akadálya a jogi
személy ügyintézőinek, vezetőinek, igazgatóinak, ügynökeinek, megbízottainak
közvetlen felelősségének. Az utóbbi iskola számára a CTN kifejezett szabályt
tartalmaz a
a harmadik felek közvetlen felelősségének előírásával.
Egy másik csavarban meg kell jegyezni, hogy a 104/2001. sz. kiegészítő
törvény többek között beillesztett egy egyetlen bekezdést (48 ) a CTN 116. cikkébe,
amely lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy figyelmen kívül hagyja (és ne
törölje) a jogellenes csalással és egyértelmű adócsalási szándékkal elkövetett
cselekmények vagy ügyletek jogi formáját. Így a közigazgatási hatóság figyelmen
kívül hagyhatja azokat a jogi aktusokat vagy vállalkozásokat, amelyeket az
adóköteles esemény bekövetkeztének vagy a kötelezettséget alkotó elemek
jellegének elrejtése céljából gyakorolnak.
Ezért az STJ-ben49 van egy olyan értelmezés, amely analógiát tesz a CTN
említett szabálya és a jogi személynek a közigazgatás általi figyelmen kívül hagyása
között, mint a csalás és a joggal való visszaélés elleni küzdelem eszköze a
közigazgatási adózási szférában.
A jelenlegi álláspontot, amely az adóhatóságok számára a CTN 116. cikkének
egyetlen bekezdése alapján biztosítja a jogi személy figyelmen kívül hagyásának
lehetőségét, analóg módon az indokolja, hogy a közigazgatás számára hatékony
mechanizmust biztosítson a csalás elleni küzdelemhez és a csalás elleni
küzdelemhez.
47. COSTA, Regina Helena. Adójogi tanfolyam. São Paulo: Saraiva, 2012, 223. o.
48. Egyetlen bekezdés. A közigazgatási hatóság figyelmen kívül hagyhatja azokat a jogi aktusokat vagy
ügyleteket, amelyeket az adóköteles esemény bekövetkeztének vagy az adókötelezettséget alkotó elemek
jellegének elfedése céljából hajtottak végre, a rendes jog által megállapítandó eljárások figyelembevételével.
49. A közigazgatás a közigazgatási morál elvének és a védett közérdek elérhetetlenségének tiszteletben tartásával
figyelmen kívül hagyhatja a formával való visszaéléssel és a törvény ellen elkövetett csalással alapított társaság
jogi személyiségét, feltéve, hogy a kontradiktórius eljárás és a bőséges védelem az ügyintézők számára rendes
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közigazgatási eljárásban biztosított. - A fellebbezést elutasították. (STJ. RMS 15166/BA, jelentéstevő: Castro
Meira bíró, második tanács, ítélete 2003. július 8-án, DJ 2003. szeptember 8., 262. o.). Ugyanezen az
irányvonalon az STJ - A REsp 1335659/SP 2012/0154509-6. sz. különleges fellebbezési tanácsban benyújtott
ideiglenes intézkedés iránti fellebbezés és az STJ. 981.108 - SP (2007/0200723-3) sz. különleges fellebbezés.
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adócsalás.
Úgy vélik, hogy bár nincs kifejezett jogszabályi rendelkezés, az Adóhatóságnak
a közigazgatási hatóságon keresztül lehetősége van arra, hogy a közérdek
nélkülözhetetlenség elvének és a közigazgatási aktusok önerejének tiszteletben
tartásával, a megfelelő jogi eljárás, széles körű védelem és kontradiktórius eljárás
betartása mellett, az 1988. évi Charta 5. cikke, LIV. és LV. cikke értelmében, a
törvénysértő és/vagy formahibás módon létrehozott társaság jogi személyiségét
bírósági határozat nélkül figyelmen kívül hagyja.
Diógenes Gasparini50 , amely a mellőzés alkalmazhatóságával foglalkozik a
közigazgatási jogban, a következőket állapította meg: "Cuidando-se, mint láttuk, egy
olyan intézet, amely a jog bármely ágához ragaszkodik, mert biztos, hogy ez a
doktrína a közigazgatási jogra vonatkozik, amikor a jogi személy irányításában a
visszaélés hipotézise van beállítva, amelyet a céltól való eltérés, a vagyon
összezavarása, a forma túlzott használata és a csalás gyakorlása jellemez. Röviden:
minden olyan helyzetben, amikor a jogi személy önkényes vagy csalárd használata
valamilyen módon sérti a közérdeket.
Más szóval, az alkalomtól függetlenül, amikor a jogi személy intézményét
rosszhiszeműen manipulálják, akár csalás, joggal való visszaélés vagy akár a
szerződéses funkciótól való eltérés révén, a jogi személy figyelmen kívül hagyását a
közigazgatási adóhatóság alkalmazhatja, és így hatékony eszközként jelenik meg a
közigazgatással szembeni károkozás megállítására. A doktrína ezen része esetében
a figyelmen kívül hagyás doktrínájának elutasítása ezekben az esetekben annak
elfogadását jelentené, hogy a törvény védi a jogintézmény visszaélésszerű
használatát.
Így az 1988. évi Charta 37. cikkébe beillesztett közigazgatási törvényesség
égisze

alatt

áll

a

semmibe

vétel

doktrínájának

alkalmazása

azokban

a

kapcsolatokban, amelyekben a közigazgatás eljár, feltéve, hogy az engedélyezési
követelmények teljesülnek. Ezen a ponton a jogszerűség elnyerné a jogszerűség
körvonalait.
A doktrína, amely megérti a figyelmen kívül hagyás doktrína alkalmazhatóságát
a közigazgatási szférában, összefoglalja érveit, a nyilatkozatok szerint Gasparini51 ,
akik számára az alkotmányos elvek a közigazgatási erkölcs, a közérdek elsőbbsége,
a közérdek elérhetetlensége, a kötelesség-hatalom, a hatékonyság, többek között,
együtt a törvényesség (törvényesség), legitimálja a figyelmen kívül hagyás doktrína a
közigazgatási

jog,

feltéve,

hogy

megfigyelték

a

megfelelő

jogi

eljárás,

a

kontradiktórius és bőséges védelem.
Így a jogi személyiség figyelmen kívül hagyható lenne az alábbiakban
felsoroltakkal összefüggésben
50. GASPARINI, Diógenes. A jogi személy adminisztratív figyelmen kívül hagyása. In: Coluna Jurídica da
Administração
Pública.
2006.
Elérhető:
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http://www.jmleventos.com.br/arquivos/news/newsletter_adm_publica/arquivos/ ANEXO_5_8_06.pdf. Hozzáférés:
2019. július 17.
51. GASPARINI, Diógenes. A jogi személy adminisztratív figyelmen kívül hagyása. In: Coluna Jurídica da
Administração
Pública.
2006.
Elérhető:
http://www.jmleventos.com.br/arquivos/news/newsletter_adm_publica/arquivos/ ANEXO_5_8_06.pdf. Hozzáférés:
2019. július 17.
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a közigazgatási adóeljárás. A doktrína egy másik része52 azonban határozottan
ellenzi ezt a lehetőséget, azzal az érveléssel, hogy a CTN 116. cikkének egyetlen
bekezdésében a figyelmen kívül hagyás doktrínájának azonosítása a jogrendszerben
nem szabályozott, és hogy a brazil jogrendszerben a jogi személy figyelmen kívül
hagyását csak a bírósági hatóságnak kell megállapítania.
Edna Santiago53 fenntartja, hogy a CTN 116. cikkének egyetlen bekezdése
lehetőséget teremt arra, hogy ne vegyék figyelembe "azt a módot, ahogyan az
adóalanyok az adózási viszonyban álló adóalanyok jogügyleteiket és ügyleteiket
végrehajtották". Ezért magától értetődő, hogy nem a jogi személy és a partnerek vagy
ügyvezetők közötti méltányos elkülönítés elvének megkerülése lenne a cél annak
érdekében, hogy az adókötelezettséget rájuk alkalmazzák.
Nádia Ferreira54 azt állítja, hogy a CTN 116. cikkének egyetlen bekezdése nem
alkalmazható

önállóan,

mivel

nincsenek

olyan

kritériumok,

amelyeket

az

adóhatóságoknak be kell tartaniuk a figyelmen kívül hagyás doktrínájának
alkalmazásához. Számára a CTN említett rendelkezését a Polgári Törvénykönyv (a
881/2019. sz. MP által módosított) 50. cikkével együtt kellene értelmezni, ami a
legkövetkezetesebb módja lenne a figyelmen kívül hagyási doktrína adójogi
alkalmazásának, mivel ez biztosítaná, hogy az adóügynök megfigyelje a jogi személy
visszaélését jellemző, a figyelmen kívül hagyáshoz vezető elemeket.
Ami azt a felfogást illeti, hogy a brazil jogrendszerben a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyását csak bírósági hatóság állapíthatja meg, fontos megjegyezni,
hogy Celso de Mello miniszter a 32494/DF. számú felszólító levélben benyújtott
végzés iránti kérelem elemzésekor a határozat egy része szerint helyt adott annak,
hogy megakadályozza, hogy a TCU figyelmen kívül hagyja a kérelmező adóalany jogi
személyiségét:
EMENTA: KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÉS A JOGI SZEMÉLYISÉG
KITERJESZTŐ FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA. "FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁS
DOKTRÍNA ÉS JOGHATÓSÁGI FENNTARTÁS: ANNAK VIZSGÁLATA, HOGY A
KÖZIGAZGATÁS SAJÁT AKTUSÁVAL, "PRO DOMO SUA" ELJÁRVA
FIGYELMEN KÍVÜL HAGYHATJA-E A TÁRSASÁG POLGÁRI JOGI
SZEMÉLYISÉGÉT A JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉST VAGY CSALÁST
KIALAKÍTÓ HELYZETEK VISSZASZORÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. AZ UNIÓS
SZÁMVEVŐSZÉK INTÉZMÉNYI HATÁSKÖRE ÉS A HALLGATÓLAGOS
HATÁSKÖRÖK DOKTRÍNÁJA. A JOGI SZEMÉLYISÉG FIGYELMEN KÍVÜL
HAGYÁSÁNAK TECHNIKÁJÁT A KÖZIGAZGATÁSI SZFÉRÁBAN LEHETŐVÉ
TEVŐ
TÖRVÉNY
NÉLKÜLÖZHETETLENSÉGE
VAGY
NEM
NÉLKÜLÖZHETETLENSÉGE. A KÖZIGAZGATÁS ÉS A JOGSZERŰSÉG ELVE:
AZ ELMÉLETI PARADIGMA MEGHALADÁSA, AMELY A TÖRVÉNYESSÉGEN
ALAPUL
52. Ezt a doktriner gondolatmenetet szintetizálni lehet: PAMPLONA, Gustavo Moreira. A jogi személy és az
adóvégrehajtás figyelmen kívül hagyásának esete. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, 147-148. o.
53. SANTIAGO, Edna Ribeiro. A jogi személyiség figyelmen kívül hagyása az adójogban. In: Âmbito Jurídico, Rio
Grande,
XI,
n.
51,
2008.
március.
Elérhető
a
következő
címen:
http://www.ambitojurídico.com.br/site/index.php?n_link=revista_ articles_reading&article_id=5015&g. Hozzáférés: 2019. július 15.
54. FERREIRA, Nádia Arnaud Pereira. A jogi személy figyelmen kívül hagyásának elmélete az adójogban:

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

12. fejezet

224

tanulmány az alkalmazhatóságáról. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, 84. szám, 2011. jan. 2011. jan. Elérhető
a
következő
címen:
http://www.
ambitojurídico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8908&g..... Hozzáférés: 2019. július 15.

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

12. fejezet

225

HAGYOMÁNYOS TANÍTÁS? A KÖZIGAZGATÁSI ERKÖLCS ELVE: ETIKAI-JOGI
JELLEGŰ ALKOTMÁNYOS ÉRTÉK, AMELY AZ ÁLLAMI AKTUSOK
LEGITIMITÁSÁT ÉS ÉRVÉNYESSÉGÉT FELTÉTELEZI. A 12.846/2013. sz. törvény
(5. cikk, IV. cikk, "e" pont, és 14. cikk), amely már a "VACATIO LEGIS" időszakában
van. A JOGI SZEMÉLYISÉG FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA, VALAMINT A
KÖZIGAZGATÁSI
SZANKCIÓK
ÉS
JOGKORLÁTOZÓ
INTÉZKEDÉSEK
TRANSZCENDENCIÁJÁNAK TILALMA. A TANÍTÁS TANÍTÓHIVATALA.
BÍRÓSÁGI BÍRÓSÁG. AZ IDEIGLENES JOGORVOSLAT JOGI PLAUZIBILITÁSA ÉS A
"PERICULUM IN MORA" KONFIGURÁCIÓJA. AZ ELŐZETES VÉGZÉSNEK
HELYT ADTAK.
(...)
Történetesen azonban az óvatosság és a kérelmező által előterjesztett követelés
jogi megalapozottságának elismerése miatt a jelen ügyben a kérelmezett jogsértés
megszüntetésére irányuló kérelem megadása szükséges, vagy azért, mert a
Bíróság még nem döntött a "figyelmen kívül hagyás doktrínája" közigazgatási
eljárások keretében történő alkalmazásának érvényességéről. mivel vannak
olyan jeles tudósok, akik a joghatósági tartalék alkotmányos záradékával
alátámasztva elengedhetetlennek tartják a jogi személy figyelmen kívül
hagyását legitimáló bírói aktus meglétét (ami elfogadhatatlanná tenné a
közigazgatási szervek és bíróságok által alkalmazott technikát). akár azért,
mert releváns a polgári személyiség kiterjesztő figyelmen kívül hagyásának
vizsgálata a közigazgatási szankciók és jogkorlátozó intézkedések
intranszcendenciájának elve fényében, akár azért, mert jelentős
jelentőséggel bír az a vita, amely a "figyelmen kívül hagyási doktrína"
magának a közigazgatásnak a "pro domo sua" eljárása által történő
alkalmazásának lehetősége körül zajlik, és amely ezt a konkrét kérdést a
jogszerűség elve szempontjából vizsgálja.
Ezért szigorú mérlegelés mellett, és az ügyben benyújtott mandamuskérelem
további felülvizsgálatának sérelme nélkül, helyt adok az ideiglenes intézkedés
iránti kérelemnek, hogy elővigyázatossági intézkedésként függessze fel a
Szövetségi Számvevőszék 2593/2013. sz. ítélete 9.4. pontjának hatályát.
(Vastagon szedve és aláhúzva.)

A fent említett határozatból levonható a következő következtetés: i) a
Legfelsőbb Bíróság még nem döntött a figyelmen kívül hagyás doktrínája
alkalmazásának érvényességéről a közigazgatási eljárások körében; ii) a választási
doktrína egy része a jogi személy figyelmen kívül hagyásának legitimálásához
elengedhetetlenül szükséges bírói aktus meglétét érti, ami elfogadhatatlanná tenné e
technika közigazgatási szervek és bíróságok általi alkalmazását; iii) a vita egyik
csomópontja lesz a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának technikáját a
közigazgatási szférában is lehetővé tevő törvény nélkülözhetetlenségéről vagy
nemlétéről szóló vita is; és iv) megtörténik-e vagy sem a hagyományos doktrínán
alapuló elméleti paradigma meghaladása, figyelembe véve egy etikai-jogi jellegű
alkotmányos értéket?
Az STF tendenciája még nem ismert, de a szerző felfogása szerint előrelépés
lenne, ha a jogi személy figyelmen kívül hagyásának technikáját a közigazgatási
szférában, különösen a közigazgatási adózási szférában lehetne alkalmazni. Ez azért
van így, mert maga az adóvégrehajtási intézkedés (amennyiben ez a
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munka elemzi az alkalmazás lehetőségét az esemény figyelmen kívül hagyása jogi
személy) jellemzi atipikus funkciója az igazságszolgáltatás, amely ott működik, mint
egyfajta hosszú kezét a végrehajtó hatalom, a keresés a kielégítése az adóhitel. Ezen
túlmenően a brazil jogszabályok egyre inkább olyan eszközöket biztosítanak a
közigazgatási

és

adóhatóságok

számára,

amelyekkel

kikényszeríthetik

az

adójóváírás kifizetését. Példaként említhető a 2018. január 9-i 1360. számú törvény
által bevezetett, a végrehajtást megelőző nyilvántartásba vétel, amely a 2002. július
19-i 10.522. számú törvényt a 20-B, 20-C, 20-D és 20-E cikkel egészítette ki. A
jogrendszer ugyanis gyorsan halad afelé, hogy az adó- és nem adójóváírások nem
bírósági úton történő behajtása rendszeresen behajtható követelésként kerüljön
nyilvántartásba. Így annak elismerése, hogy a figyelmen kívül hagyás doktrínája nem
alkalmazható a közigazgatási és adóügyi szférában, azt jelenti, hogy visszalépünk a
következő törekvésektől: közigazgatási joghatóság létrehozása Brazíliában; az
igazságszolgáltatás

tehermentesítése;

hatékonyság,

eredményesség

és

eredményesség biztosítása a joghatósági rendelkezésekben; és végül a folyamat
alkotmányosítása (a joghatóság egyes közigazgatási szerveknek való tulajdonítása).
4.4 A 881/2019 MP által bevezetett változások
A 881/2019. sz. ideiglenes intézkedést megelőzően a Polgári Törvénykönyv 50.
cikke általánosabban foglalkozott bizonyos kötelezettségek hatásainak a partnerek és
az ügyintézők magánvagyonára való kiterjesztésével, anélkül, hogy kifejezetten
említette volna a jogi személyiség figyelmen kívül hagyását.
Az ítélkezési gyakorlat például már korábban is azt a felfogást alakította ki, hogy
a gazdasági csoport létezése elegendő ok a jogi személyiség figyelmen kívül
hagyásának engedélyezésére.
A fent említett ideiglenes intézkedéssel azonban a Polgári Törvénykönyv 50.
cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a gazdasági csoport puszta létezése
nem eredményezi a jogi személyiség figyelmen kívül hagyását. A vállalkozói szellem
védelmezői azt állítják, hogy ez a beillesztés azért fontos, mert a gazdasági csoportok
részét képező társaságok jogbiztonságának növelésére törekszik, amelyeket néha
egyszerűen azért vonnak felelősségre, mert ugyanannak a csoportnak a tagjai, és
nem tartják be a jogi személyiség figyelmen kívül hagyására vonatkozó jogi
követelményeket.
A Polgári Törvénykönyv 50. cikke öt bekezdéssel egészül ki. Az új
rendelkezések tisztázzák a jogi személy céljától való eltéréstől, a vagyon
összetévesztésétől a jogi személy és a gazdasági csoport fordított figyelmen kívül
hagyásáig terjedő témákat. Valójában a 881/2019. számú MP a legnagyobb részében
megerősítette a doktrína és az ítélkezési gyakorlat által már kialakított felfogást.
Az ingatlanokkal kapcsolatos szempontok tekintetében a 881/2019. évi MP
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meghatározza, hogy a
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a jogi személy figyelmen kívül hagyását kell figyelembe venni, amikor olyan speciális
célú társaságokhoz vagy társaságokhoz tartozó ingatlanokat szereznek meg,
amelyek általában válsághelyzetben vagy adósságátütemezésben lévő gazdasági
csoportok részét képezhetik, de önmagukban nem jelentenek kockázatot a felvásárló
számára.
A 881/2019. számú MP-ben azonban a figyelmet a Polgári Törvénykönyv 50.
cikkébe bevezetett változtatások hívták fel a figyelmet, amelyek a "személyiséggel
való

visszaélés",

a

"céltól

való

eltérés"

és

a

"vagyoni

zavar"

fogalmak

meghatározására irányultak, amelyeket - meg kell jegyezni - a doktrína és az
ítélkezési gyakorlat már korábban is meghatározott és rögzített. Érdemes átírni az új
megfogalmazást:
7. cikk A 2002. január 10-i 10406. számú törvény - Polgári törvénykönyv - a
következő módosításokkal lép hatályba:
"A jogi személyiséggel való visszaélés esetén, amelyet a céltól való eltérés vagy a
vagyon összekeveredése jellemez, a bíró a fél vagy az ügyészség kérelmére, ha
annak kötelessége beavatkozni az eljárásba, figyelmen kívül hagyhatja azt, hogy
bizonyos és meghatározott kötelezettségek hatásait kiterjesszék a visszaélés által
közvetlenül vagy közvetve kedvezményezett jogi személy vezetőinek vagy
partnereinek magánvagyonára.
§ E cikk rendelkezéseinek alkalmazásában a céllal való visszaélés a jogi személy
rosszhiszemű felhasználása a hitelezők megkárosításának szándékával és
bármilyen jellegű jogellenes cselekmények gyakorlására.
2. § Vagyonösszetéveszthetőség alatt a vagyontárgyak közötti tényleges
elkülönítés hiányát értjük, amelyet a következők jellemeznek:
I - A társaság ismételt teljesítése a partner vagy az ügyvezető kötelezettségeinek,
vagy fordítva;
II - Eszközök vagy kötelezettségek tényleges ellenérték nélküli átruházása, kivéve
(b) a támogatás értéke aránylag jelentéktelen; és
III - a vagyonjogi autonómia megsértésének egyéb cselekményei.
§ A caput, valamint az (1) és (2) bekezdés rendelkezései a partnerek vagy az
igazgatók kötelezettségeinek a jogi személyre való kiterjesztésére is vonatkoznak.
§ A gazdasági csoport puszta létezése a caput-ban tárgyalt követelmények megléte
nélkül nem jogosít fel a jogi személy személyiségének figyelmen kívül hagyására.
5. § A jogi személy konkrét gazdasági tevékenysége eredeti céljának puszta
kiterjesztése vagy megváltoztatása nem minősül céltól való eltérésnek. "(NR)

Valójában e változtatások bevezetésével a végrehajtó hatalom nagymértékben
csökkentette a bírák mérlegelési jogkörét az ügyben, ami bizonyos mértékig végül is
csökkenti az előre nem láthatóságot és az úgynevezett "brazil kockázatot".
Így a polgári és kereskedelmi jogviszonyok tekintetében általában a módosítások
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a Polgári Törvénykönyv 50. cikkébe bevezetett módosítások időszerűek, és valójában
csökkentik a jogi személyiség figyelmen kívül hagyásának mérlegelési jogkörét.
4.5 Az adóvégrehajtás átirányításának elévülési ideje
Mielőtt az ügy érdemi részét ismertetnénk, fontos megjegyezni, hogy Herman
Benjamin bíró (jelentéstevő bíró) az 1.201. sz. különleges fellebbezés ügyében
készült jegyzőkönyvben.993. számú, a São Paulo-i Államkincstár által benyújtott
fellebbezéssel, felfüggesztette a neki kiosztott ügyre vonatkozó külön fellebbezések
elbírálását, é s a z u g y a n a z o n ügyet tárgyaló fellebbezések sokasága miatt - azaz
az adóvégrehajtási keresetnek a jogi személy részére történő kézbesítéstől számított
öt éven belül történő átirányításának elévülési ideje miatt - az ügy iratait a CPC 543-C
cikke és a 8/2008 STJ határozat 2. cikkének (2) bekezdése alapján az 1. szakasznak
ítélkezésre bocsátotta. Az ilyen Resp. ítéletre vár.
A fent említett különleges fellebbezést egy határozat ellen nyújtották be, amelyet a
következőképpen foglaltak össze:
ADÓKIVETÉS. Ügyvezető partnerek. Egyetemleges felelősség. CTN, cikk.
135. Elévülési idő. 8630/80. sz. szövetségi törvény. CTN, 174. cikk, egyetlen
bekezdés, I. 1 - Végrehajthatóságot megelőző indítvány. Elévülés. Az elévülés, ha
azt előzetesen igazolták, a végrehajtási eljárás során érvényesíthető. STJ,
388.000-RS számú ERE, 1. szakasz, King José Delgado. REsp. 769.152-RS, 2.
testület, 2006.10.24., João Otávio de Noronha király. 2. - Egyetemleges felelősség.
Az ítélkezési gyakorlat a társaság szabálytalan megszűnése esetén és bizonyos
tényállásokban elismeri a partnerek egyetemleges felelősségét. A felvétel iránti
kérelmet a társaság szabálytalan megszűnésére tekintettel a törvény támogatja. 2.
A Bizottság a Bizottság által benyújtott kérelemre tekintettel az alábbiakban
ismerteti a jogszabályt. - 2. elévülés. Actio nata. CTN, cikk.
174. CPC, 219. cikk, 4. §. LF nº 6.830/80, 8. cikk, 2. §. Az adósnak történő
kézbesítés és a partnereknek történő kézbesítés között több mint öt év telik el. Az
actio nata elve. 3 A kincstárnak a CTN 135. cikke alapján a hitele kielégítésére
vonatkozó igénye - még ha az adózó által teljesítendő befizetés révén is - az
adótartozás szabályszerű keletkezését követő nemteljesítésével keletkezik.
Az actio nata elméletből nem következik, hogy a partnerre vonatkozó
elévülési idő csak az adóvégrehajtási kereset átirányítása iránti kérelem
elfogadásával kezdődne. 4. Nem kell beszélni arról, hogy az adóalany
vonatkozásában egy elévülési idő, a CTN 135. cikke szerinti felelős fél
vonatkozásában pedig egy másik elévülési idő telik el. Mindkettő a tartozás
nemteljesítéséből ered, és a CTN 174. cikkében meghatározott okok - szintén
együttesen - megszakítják. REsp. sz. 975.691-RS, 2. testület, 2007. október 9.,
King Castro Vieira. REsp no. 1.047.736-RS, STJ, 1. tanács, 17-6-2008, King Teori
Albino ZavasckL Miután a társaságot 1998-ban kézbesítették, a 2007-ben a
partnerekkel szembeni végrehajtás elévül - Fellebbezés elutasítása (e-STJ 221.
oldal).
Az ugyanazon ügyet - azaz az adóvégrehajtási kereset átirányításának elévülését,
a jogi személy részére történő kézbesítéstől számított öt éven belül - érintő
fellebbezések sokasága miatt az ügyet a Kbt. 543-C cikke és a 8/2008. sz.
határozat 2. cikkének (2) bekezdése alapján az 1. szakasz elé terjesztem
elbírálásra.

Az érdemi kérdés tehát annak a mérföldkőnek a megállapítása körül forog,
amelytől kezdve az adóvégrehajtás átirányításának ötéves elévülési idejét számítják.
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Az adóhatóságok (exequent) szándéka szerint a mérföldkőnek az a nap kell lennie,
amelyen
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az adóvégrehajtás átirányítása iránti kérelem teljesítése érdekében. Az adótartozók
(végrehajtók) azt állítják, hogy az adózóval szemben nincs elévülési idő, a CTN 135.
cikke szerinti felelős féllel szemben pedig egy másik. Mindkettő a tartozás
nemteljesítéséből ered, és - szintén együttesen - a CTN 174. cikkében meghatározott
okok miatt szakad meg. A bíróságok, akárcsak a São Paulo-i bíróság, a kivégzés
alpereseinek kedvezően döntöttek, ami számunkra helyesnek tűnik. A CTN 174.
cikke csak egy és csakis egyetlen mérföldkövet ír elő az elévülési idő számításának
megkezdésére, azaz az adójóváírás végleges megállapítását.

5 | KÖVETKEZTETÉS
Az új polgári perrendtartás a brazil jogrendszerben újítást hozott a jogalanyiság
figyelmen kívül hagyásának esetének megállapításával, azzal a céllal, hogy
alkotmányosítsa a brazil eljárási jogot, és olyan elveket igyekezett megvalósítani,
mint a tisztességes eljárás, a bőséges védelem és a kontradiktórius eljárás. Az
adózási doktrínában erős viták folynak arról, hogy a jogi személyiség figyelmen kívül
hagyásának esete alkalmazható-e vagy sem az adóvégrehajtás átirányítására.
A különböző bírói egyesületek adóvégrehajtási fórumainak megnyilatkozásai és
a legtöbb precedens inkább az alkalmazhatatlanság tézisét vallják. Az STF még nem
foglalt

állást

a

mellőzés

doktrínájának

a

közigazgatási

eljárásokban

való

alkalmazásának érvényességéről. Erős tanbeli eltérések vannak ebben a kérdésben.
Az STJ 2. tanácsa 2019. május 9-i ítéletében úgy döntött, hogy a jogi személyiség
figyelmen kívül hagyásának esete (IDPJ) összeegyeztethetetlen az adóvégrehajtási
eljárással.
A 881/2019 MP megerősítette a doktrína és az ítélkezési gyakorlat által már
kialakított

felfogást.

Meghatározta

a

"személyiséggel

való

visszaélés",

a

"céltévesztés" és a "vagyoni zavar" fogalmát. Megállapította, hogy egy gazdasági
csoport puszta létezése nem eredményezi a jogi személyiség figyelmen kívül
hagyását. Ennek eredményeként csökkentette a bírák mérlegelési jogkörét a jogi
személyiség figyelmen kívül hagyásának alkalmazása során.
A bírói testület úgy ítélte meg, hogy az adóvégrehajtás átirányításának elévülési
idejét illetően nincs szó a CTN 135. cikkében meghatározott, az adóalanyra
vonatkozó és a kötelezettre vonatkozó elévülési időről. Mindkettő a tartozás
nemteljesítéséből ered, és a CTN 174. cikkében meghatározott okok is együttesen
szakítják meg. Az ügyet azonban még elemeznie kell az STJ-nek.
Ezért az ország jogszabályai nagy lépéseket tesznek a bírósági eljárás
megszüntetése felé.
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az adóvégrehajtás, ami már atipikus funkciója az igazságszolgáltatásnak, amely
ezekben az esetekben a végrehajtó hatalom egyfajta hosszú kezeként jár el a
származtatott adó- vagy egyéb bevételek után, amelyek az időben történő befizetés
hiányában költségvetésen kívülre kerültek és aktív adósságként tárolódtak.
Így a bírósági eljárás mellőzése jó intézkedés lenne az itt bemutatott probléma
megoldására, amennyiben a jogi személy figyelmen kívül hagyása, amennyiben az
adóigazgatási eljárásban megerősítést nyer, biztosítja az adózó számára a megfelelő
jogi eljárást, beleértve a bőséges védekezést és a kontradiktóriumot.
- a CTN 116. cikkének egyetlen bekezdésében előírtak szerint - pontosan ez az, amit
az adóvégrehajtókkal összefüggésben keresnek, amikor a jogi személyiséget
figyelmen kívül hagyják.
Ez a bíróságmentesítés csak akkor lenne megvalósítható, ha a hazai
jogrendszert úgy változtatnák meg, hogy a közigazgatási adóügyi bíróra ruházzák a
közigazgatási bíráskodás (joghatóság) hatékony gyakorlásának minden feltételét, a
nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt feliratait. Ez azért van, mert
összefoglalva, a joggyakorlat jár abban az értelemben, hogy távolodik a 134. cikk az
NCPC az adó végrehajtók, helyezi azt messze elvek szorosan kapcsolódik a folyamat
és az alapvető jogok zárt fogalmak, mint például, bőséges védelem és a
kontradiktórius, rovására a "széles út" a közérdek, amely magában foglalja a
bíróságon kívüli adó végrehajtás cím. Egyre inkább különböző dolgokat igyekeznek
egyesíteni, nevezetesen a közérdeket és a közigazgatás érdekeit.
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ABSZTRAKT:

A

tanulmány

célja,

hogy

bemutassa a reproduktív jogokról szóló vita
fontosságát a kanadai írónő, Margaret Atwood
A nővér története című elbeszélése alapján,
amely egy disztópikus művet kínál egy olyan
közösségről, amely vallási alapokra helyezi
magát, és amely egy totalitárius rendszer
létrehozásának indoklásában áll, és amely
korlátozza

az

egyéni

szabadságjogokat,

különösen a női közönség szabadságát. A
termékenység az emberi faj szaporodásának
kérdését közvetlenül érintő kérdésként kerül
szóba.

A

termékeny

nőket

Aiasokként

határozzák meg, akik felelősek az emberiség
fennmaradásáért, és a kortárs politikák vitáját a
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reproduktív jogok. Ezért ez a cikk a
társadalmunkban továbbra is megsértett
reproduktív jogokról szóló vitát testesíti meg.
Kulcsszavak:

reproduktív

jogok.

A

szolgálólány meséje. Szaporítás.

BEVEZETÉS
A reproduktív jogok jogi biztosítása
nem

elegendő

a

nők

védelmének

garantálásához világszerte. Teles példaként
említi a nők emberi jogainak világszerte
tapasztalható,

riasztó

mértékű

semmibevételét:
Argentínában a becslések szerint
Évente 6000 nemi erőszak; 300 kerül
bíróság elé, és az elkövetők kevesebb
mint 10%-át ítélik el. Ugandában annak
a hiedelemnek köszönhetően, hogy a
serdülő nők kevésbé terjesztik az
AIDS-et, mint a felnőtt nők, a HIVfertőzöttség aránya a serdülő lányok
körében hatszor magasabb, mint a fiúk
körében. Egyiptomban és más közelkeleti és afrikai országokban a
serdülőket még mindig megcsonkítják a
csiklójuk
amputálásával,
hogy
csökkentsék a szexuális vágyat és az
élvezetet. A hagyomány és a kultúra
nevében 26 afrikai országban már 100
millió nőnek vannak megcsonkított
nemi szervei. Ezekben az országokban
évente több mint 2 millió nő szenved
csonkítást (TELES, 2007, 65. o.).
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A jelen cikk problémája a nők reprodukciós jogainak közvetlen és ismétlődő
megsértésében rejlik, amely a nemek közötti egyenlőtlenséggel függ össze. Ami a női
fogamzást korlátozó tényezők iránti tiszteletlenséget illeti, ezt a jogcsoportot be kell
illeszteni az emberi jogok kontextusába, és interdiszciplináris témává kell tenni, amely
magában foglalja az egészségügyi, gazdasági és környezeti kérdéseket.
A

nők

reproduktív

jogai

úgy

jelennek

meg,

mint

a

gyermekvállalás

mennyiségének, gyakoriságának és idejének szabad megválasztásához való jog, a
tudatosság mellett, ami a nő életének egyik legfontosabb kiterjesztése. Ennek
fényében hatékonyabbá válik a vita ösztönzése olyan kérdésekről, mint az abortusz,
a homoszexualitás, a fogamzásgátlás, a fogamzásgátlás és az anyai halálozás,
amelyeknek a jogi keretben kevés hangja van.
A nők reproduktív jogainak eredménytelensége elleni küzdelem legnagyobb
nehézségei az erkölcsi és kulturális szempontokra összpontosulnak. Lényeges, hogy
vannak olyan viták, amelyek túllépnek a biológiai előítéleten, és belemennek abba,
hogy mi a kényelmes mindenkinek, elősegítve az egészséges döntéseket a saját test
javára, és következésképpen a döntéseket a magánszférában. A nőknek helyt kell
adni, ahol megszólalhatnak, és biztosítani kell a függetlenséget, amelyre az évek
során vágytak, különösen a reprodukció terén, amely továbbra is a szélsőséges női
alárendeltség mintáiban marad.
A

téma

további

bemutatásához

elengedhetetlen

a

jog

és

irodalom

tudományághoz folyamodni, amely olyan témák kidolgozásának alapját képezi,
amelyekhez a jogrendszer nem jut el. A fentiek fényében megállapítható, hogy az
irodalmi scoliumhoz kumulatív igazságügyi értelmezés alkalmazása szétzilálhatja
magának a jognak az elsajátítását. (DWORKIN, 2005).
Ugyanebben a koncepcióban Arnaldo Godoy megjegyzi:
A jog tanulmányozását az irodalomban a pragmatikus megfogalmazások jellemzik.
Ezt az a felfogás indokolja, amely szerint a jogi szakember az irodalomban
példák, retorikai hatásra utaló jelek, a kultúra árnyalatai, a rendszerszintű
általánosság kabátjai sokaságát gyűjtené össze. Az irodalmat ismerő jogász
bensőséges ismerője lenne az emberi lélek problémáinak; Terence intelme
mentén, akinek minden emberi, nem lenne idegen tőle. Ez az esküdtszéki
ügyvéd esete, tele irodalomból vett példákkal, aki retorikai, pedagógiai hatásra
törekszik, és olyan kultúrát szimulál, amely lenyűgöz, elcsábít és humanista
pályát bizonyít; de nem mindig emberszámba vesznek. A gyakorlat sajnos a
visszaéléseket, a színjátékokat, a nevetségeseket mutatja be, és maga a
nemzeti irodalom is megmutatja ezeket az eseteket, méghozzá lesújtó
módon. (GODOY, 2008, 10. o.).

Ebben az értelemben Margaret Atwood A nővér története című művének
feladata, hogy a nők reproduktív szegmense körüli gondolkodásra ébresszen. A mű
egy közelgő jövőt ábrázol, amelyben az úgynevezett "disztópiát" hozza, amely a
nélkülözés nagyszerű állapotát vagy az utópia ellenpólusát tulajdonítja, és a
bejelentett eseményeket közel hozza.
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Az elbeszélés egy embertelen kormányzat intézményét mutatja be, amelyet a
mint tekintélyelvű és keresztény, úgynevezett Jákob fiai, amelyben megtalálták a
köztársaságot.
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Gileadnak az Amerikai Egyesült Államok helyett.
A központi gondolat a nemzés iránti igényen alapul, amely az alacsony születési
rátában összpontosul, amelyet a környezeti károk, a háborúk és a közegészségügy
befolyásol, és amely sok nőt terméketlenné tesz. A megmaradt termékeny nőknek az
emberiség fennmaradása érdekében alá kellett vetniük magukat a jelenlegi
kormánynak, a forgatókönyv szélsőséges körülményei miatt.
A női közönséget úgy ábrázolják, hogy elveszítik alapvető jogaikat, és kasztokra
osztják őket, amelyekben az egyes nők termékenységén alapultak. A fő kategóriák a
következők: Aias, termékeny, egyedülálló és özvegy nők, akiknek az volt a feladatuk,
hogy gyermekeket nemzzenek a parancsnok és felesége számára, akik az újonnan
létrehozott kormányhoz tartoztak. A Feleségek, meddőségben szenvedő nők, akik
anyaságukat a nagynénik "béranya" segítségével gyakorolták. A nagynénik, akiknek
az volt a szerepük, hogy a nagynéniket irányítsák a képzésük során, rávezetve őket
arra, hogy higgyenek funkciójuk nemes voltában. A Márták, akik a parancsnokok és
feleségeik lakóhelyén a házi funkciót látták el, mivel a termékenységi szempontokhoz
már nem tudtak hozzájárulni. A nem-nők azok voltak, akik nem illeszkedtek a
kormány által meghatározott mintába, és ezért ideológiai, szexuális és társadalmi
helyzetük miatt nem kapták meg a kormány jóváhagyását, ezért "koncentrációs
táborokban" való életre ítélték ő k e t .
A

nők

reproduktív

jogairól

alkotott

képet

folyamatosan

meghatározó

kulcsszereplő Offred, Aia, aki egy groteszk és visszataszító szertartást állít össze, "A
szertartás" néven, amelyben arra kényszeríti magát, hogy szexuális kapcsolatot
tartson fenn a parancsnokkal, a parancsnok felesége jelenlétében. Az alapvető jogok
és garanciák kölcsönös megsértésének aktusává válva, mind az Aia, mind a
Parancsnokasszony szférájában.
A piros szoknyám fel van húzva a derekamig, de nem feljebb. Alatta a parancsnok
baszik. Amit kefél, az a testem alsó része. Nem azt mondom, hogy szeretkezik,
mert nem ezt teszi. A közösülés azért sem lenne helyénvaló, mert két embert
feltételezne, pedig csak az egyik érintett. A nemi erőszak sem írja le az aktust: itt
semmi olyan nem történik, amibe nem egyeztem bele formálisan. (ATWOOD, 2006,
117. o.)

Az elbeszélés során világossá válik, hogy az Aiasok elveszítik az életük és a
saját testük feletti szabadságukat, mivel életük teljesen a szaporodásra és a
népességnövekedés fenntartására összpontosul. Az egyéniség szempontjából az
Aias megmutatja, hogy mennyire érvénytelenítették őket a társadalomban a
kötelességeik teljesítéséért.
A nevem nem Offred, van egy másik nevem, amit senki sem használ, mert tilos. Azt
mondom magamnak, hogy nincs jelentősége, a neved olyan, mint a telefonszámod,
csak mások számára hasznos; de amit magamnak mondok, az tévedés, van
jelentősége. A név ismeretét úgy őrzöm meg, mint
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valami elrejtett, valami kincs, amit egy nap majd visszatérek, hogy kiássam és
megkeressem. (ATWOOD, 2006, 105. o.)

A Lány története cselekményében igyekszik megmutatni, hogy az állami
ellenőrzés milyen szélsőségekig jut el a közjó fenntartása érdekében, ami
szükségessé teszi a reproduktív jogok megvitatását az emberi méltóság és a
kollektivitásra való reflektálás érdekében. Azon túlmenően, hogy sürgősen fel kell
ismerni, hogy a termékenységgel kapcsolatos jogok nagy jelentőséggel bírnak az
emberi jogok és azok kiterjesztése terén.
A reproduktív jogoknak emberi jogként való elismerése a jogokkal kapcsolatos
diskurzus újjáépítésének alapelvét jelenti. Ezzel a felismeréssel a nemek,
generációk, osztályok, kultúrák és mások közötti különbségeket is figyelembe kell
venni, ugyanakkor a társadalmi szükségleteket is fel kell ismerni. Ebből kiindulva
politikai és normatív eszközök születnek azzal a céllal, hogy beavatkozzanak az
egyenlőtlenségek súlyos képébe, és lehetővé tegyék a mindenki által elismert jogok
gyakorlását és egyenlő hozzáférést. (VENTURA,2004, 21. o.)

Ez az írás a reproduktív jogok hangsúlyozását igyekszik feltárni A leányka
meséjére való hivatkozásként, a hangsúlyt a női szféra reproduktív jogaival
kapcsolatos viták és elmélkedések ösztönzésére helyezve.

MÓDSZEREK
A cikk Margareth Atwood kanadai írónő A szolgálólány meséje című irodalmi
művét használta fel, amely gazdag alapot szolgáltatott a nők reproduktív jogainak
fontosságáról. A könyvből vett szemelvények alapján, amelyek rávilágítanak a műben
védett jogok közvetlen megsértésére.
Ami a tudományos tartalmat illeti, a jogi és irodalmi területre vonatkozó
információk nagyobb mértékű elsajátítása érdekében más olyan cikkek elolvasását
végezték el, amelyek témái kapcsolódtak e munka tartalmához. A híreket a
beszámolókon kívül valós kontextusban elemezték, megerősítve a téma és a
társadalomban

lappangó

negatív

arculatának

tanulmányozásának

kifejezett

szükségességét.

EREDMÉNYEK ÉS VITA
Fontos kiemelni, hogy az irodalom felhasználása a jog területén kiszélesíti a
joghallgatók és kutatók mozgásterét, és érzékenyen közelíti a normákat a kortárs
társadalmi kontextushoz. Nagyszerű eredményként emelkedik ki a reproduktív
kontextus körüli témákról szóló viták megvalósítása, ami által a reproduktív
szempontokról szóló döntések általában véve ésszerűbbé és biztonságosabbá
válnak.
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A megbeszélések keretében sürgősen meg kell vitatni és meg kell ismerni a
következőket
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a cikk fő témájáról és a jog humanitáriusabb megközelítésének bevonásáról, amelyet
a társadalmi fejlődés alkot, így megközelítése a kollektív jelenségek jobb megértése
szempontjából releváns.

VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK/KÖVETKEZTETÉSEK
A történelem során a nők mind fizikailag, mind lelkileg elnyomásban és
alárendeltségben éltek, mivel arra ítélték őket, hogy eldöntsék, vállalnak-e gyermeket
vagy sem. A reprodukció teljesen megalapozott a fogalmi célok megválasztásának
függetlenségében, következésképpen garantálva minden egyes ember egyéni
elégedettségét.
Rendkívül fontos, hogy elismerjük az egyes ember szabadságát saját maga
felett, a létezésével kapcsolatos döntések magánjellegűek, a biológiai intézmény, az
emberi genezis jogi korlátozása nem létezik. Egyetlen kormányzati intézmény sem
diktálhat vagy avatkozhat bele az egyes polgárok életmódjába. Mindezek után
ezeknek a kérdéseknek a szükségessége mindenkit érint, mert mindannyiunk
jólétével kapcsolatosak.
Az államnak biztosítania kell az alapvető jogok gyakorlását és a hozzájuk
kapcsolódó

kötelezettségeket,

emellett

együtt

kell

működnie

olyan

jogi

rendelkezésekkel, amelyek teljes mértékben lefedik a nők szükségleteit és a
stigmákat, nagyobb elkötelezettséget megtestesítve a reproduktív kérdésekkel
kapcsolatos alapvető szolgáltatások iránt.
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14. FEJEZET
ELITIZÁCIÓ, KIREKESZTÉS ÉS ERŐSZAK A
ÁLLAMOK
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a

kirekesztés

megnyilvánulásai

és

különböző

tükröződnek

a

labdarúgásban, megállapítható, hogy ez a
sport már régóta minden társadalmi réteget
felölel, ami a társadalomban létező valóság
sokkjának

tükröződését

okozza,

és

a

bevezetett tiltások révén a problémák csak
elrejtőznek, és nem születik valódi megoldás.
Ez a megoldás azonban létezik, és a jelen
munka a megoldás eléréséhez szükséges
fontos pontok tisztázására törekszik.
KULCSSZAVAK:

A labdarúgás, a brazilok által kedvelt sportág,

Labdarúgás, rajongók,

hatástalanság.

tükrözi Brazília társadalmi problémáit, köztük a
kirekesztést, mivel az alacsonyabb jövedelmű
társadalmi

rétegek

a

modernizáció

miatt

ELITIZÁCIÓ, KIREKESZTÉS ÉS ERŐSZAK
A STADIONOKBAN.

elveszítették helyüket a stadionokban, valamint
az erőszakot. Az országban tapasztalható
erőszak és kirekesztés társadalmi problémája a
stadionokban
inzultusok

is
és

tükröződik,
egyéb

verekedések,

ABSZTRAKT: A brazilok által kedvelt brazil
labdarúgás

tükrözi

Brazília

társadalmi

problémáit, többek között a kirekesztést, mivel

megnyilvánulások

az alacsony jövedelmű társadalmi rétegek a

formájában. A kutatás célja, hogy bemutassa a

modernizáció és az erőszak miatt elveszítették

brazíliai stadionok valóságát, összehasonlítva
azt

a

világ

más

stadionjaiban

zajló

eseményekkel, valamint azt, hogy az erőszak

helyüket

a

stadionokban.

tapasztalható
társadalmi

erőszak

problémája

Az
és

a

országban
kirekesztés

színpadokon

is

mennyire része a brazil futballkultúrának.
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megjelenik,

verekedésekkel,

bűncselekményekkel

és

egyéb

megnyilvánulásokkal. A
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A kutatás célja, hogy bemutassa a brazíliai stadionok valóságát, összehasonlítva
azzal, ami a világ más stadionjaiban történik, és hogy az erőszak hogyan épül be a
brazil futballkultúrába, valamint hogy bemutassa az erőszak következményeit és
okait, amely még a hatóság által annak orvoslására tett intézkedésekkel együtt is
előfordul, és hogy melyek ezek az intézkedések.A társadalom erőszakosságához
hasonló problémák, mint az előítéletek, politikai konfliktusok, kirekesztés és
különböző megnyilvánulások, a futballban tükröződnek, ezért észrevehető, hogy ez a
sport minden társadalmi réteget felölel, ami a társadalomban létező valóság
összeütközésének tükröződését okozza, és az előírt tilalmakkal csak elrejti a
problémákat, és valójában nem talál megoldást. Ez a megoldás azonban létezik, és a
jelen munka ennek eléréséhez szükséges fontos pontokat igyekszik tisztázni.
KULCSSZÓSZÓK: Labdarúgás, szurkolók, eredménytelenség.

1 | BEVEZETÉS
Brazíliában a labdarúgást társadalmi, osztály-, státusz-, szabadidős és egyéb
okokból nagyra értékelik. Ezért fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával és annak
következményeivel és hatásaival a társadalomra, a fanatizmus az egyik fő
következmény, amelyet más érzések és lehetőségek kísérnek.
Az erőszak a futballhoz, a futballstadionhoz és a futball modernizációjához
kapcsolódik. Ahogyan a társadalomban, úgy a futballban is megjelenik az erőszak.
Így számos ok vezet a sportújságok címlapjain megjelenő verekedési jelenetekhez,
amelyek eredhetnek történelmi rivalizálásból és a regionalitás kérdéseiből - akár a
legbanálisabb indokok is, mint például az azonos csapat szurkolóival való verekedés.
Ezért e kutatás célja, hogy tisztázzon néhány tényt és a stadionokban elkövetett
erőszak okait, valamint a lehetséges megoldási javaslatokat.
A stadionok és magának a labdarúgásnak a modernizációját a társadalmi
kirekesztés eszközének tekintik, tekintettel a jegyárak, a stadionba való közlekedési
eszközök és más tényezők növekedésére, amelyekkel foglalkozni fognak, és amelyek
befolyásolják a gazdaságilag kevésbé kiváltságos szurkolók stadionokhoz való
hozzáférését.
Az erőszak és a meccslátogatás magas költségei kirekesztik azokat, akik nem
engedhetik meg maguknak, és akiket megfélemlít a sokféle kockázat, hogy rossz
szándékú szurkolókkal találják magukat, vagy véletlenül olyan verekedésbe
keverednek, amelyre semmi okuk nem lenne. Ezért egyesek számára az erőszak
által generált kizárás lehet a megoldás a problémára, amely bizonyos esetekben nem
engedi meg bizonyos személyek jelenlétét a stadionban vagy a szurkolókét. Soha
nem fogjuk elfelejteni a brazilok kedvenc sportja iránti szurkolói szenvedély kérdését,
ezt a "nemzeti szenvedélyt", amely a média és az átlagos szurkoló társadalmi
státuszával összefüggésben egyszerűnek és kevéssé fontosnak tűnik.
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Ezt tekintjük és vesszük alapul minden munkánkhoz, bizonyítva, hogy a kirekesztés
erőszakot szül és fordítva, és hogy az elitizáció a javulás hamis eszméjeként jön
létre.

2 | ERŐSZAK A STADIONOKBAN
Amikor a labdarúgás az angol Charles Mullerrel megérkezett Brazíliába, az
ország gazdag, többnyire fehér rétegének sportja volt, de idővel egyre népszerűbb
lett, és nem lehetett kontrollálni, hogy végül mindenki megszeresse és gyakorolja. A
nagy klubok nem hagyhatták többé figyelmen kívül a társadalom népes rétegét,
amely elkezdte követni és támogatni a futballcsapatokat.
A nézők számának növekedésével a társadalmi-gazdasági viszonyokhoz
viszonyított eltérés kezdett kirajzolódni: a futball megszűnt hegemón felsőosztálybeli
profillal rendelkezni, hogy egyre népszerűbbé váljon. Ezzel a népszerűsítéssel
párhuzamosan az 1920-as években megjelentek a szurkolók, akiket a sajtó a nézők
zajos, ünneplő, sőt rendbontó részeként emlegetett. A számos szurkoló létezésével a
néző és a látványosság közötti kapcsolat megváltozott, mivel a stadion ettől kezdve
szegmentálódott (lelátók, számozott és általános helyek).
A szurkolói klubok a stadionok általános területein helyezkedtek el, egy olyan
helyen, amelyet eredetileg azoknak szántak, akik nem voltak tagok. Az első
szervezett szurkolók 1940-ben jelentek meg São Paulóban a TUSP (São Paulo
egyenruhás szurkolói) és a Charanga Rubro-Negra Rio de Janeiróban a
Flamengóval. Ez volt a kezdete a labdarúgás útjának, hogy elérje a mai kulturális,
társadalmi és gazdasági formákat, és a társadalom minden lépését végigkísérje, a
kapitalista fejlődéstől kezdve az egyenlőség hiányán át az erőszak terjedéséig.
Az erőszak a labdarúgás velejárója, amely nem egy olyan esemény, amely
enyhíti a felgyülemlett feszültségeket, hanem a feszültségek hordozója, amely
elősegíti a fizikai és verbális agresszió kialakulását, mind a játékosok, menedzserek,
intézmények közötti kapcsolatokban, mind a rivális szurkolók között (MURAD, 2012).
A labdarúgás történetében már azelőtt is jelen volt az erőszak, hogy a labdarúgást
ekként ismerték volna, hiszen már a Kr. u. 12. század óta vannak beszámolók
"labdajátékokról" (ENCICLOPEDIA MIRADOR, 1989, PIMENTA, 1997), amelyekben
haláleseteket jegyeztek fel a sportág gyakorlása során, ami végül még a sportág
betiltásához is vezetett.
A stadionokban előforduló erőszakos epizódok nemcsak a szervezett szurkolók
érdemei, hanem az úgynevezett közönséges szurkolóé is, aki nem tagja valamely
szervezett

szurkolói

csoportnak.

Az

erőszak

nem

korlátozódhat

csak

a

futballkörnyezetre, mivel ebben az esetben csak tükrözi és felerősíti a jelenlegi
társadalom vonásait; az ember történelme tele van erőszakkal és embertelen
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cselekedetekkel, amelyeknek semmi közük sincs a következőkhöz.
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a sportot. Baudrillard számára a futballban jelen lévő erőszak nemcsak a
társadalomban jelen lévő minden erőszakkal járó dolog része, hanem a
közömbösségé és az igényé is, hogy egy egészhez tartozzunk, ebben az esetben az
egész a csoport, amely minden helyzetben felkarolja a társat, ami a társadalomban
az egyénnel nem fordul elő.
A szervezett "Mancha Verde" rajongói klub egyik tagja által készített beszámoló
a fentiekben felvetett bajtársiasság és közömbösség kérdését emeli ki, amikor a São
Paulo és Palmeirenses közötti összecsapás gyilkosság vádjáról kérdezték,
a szurkoló azt mondta, hogy "ha nem a barátom, akkor rendben van" (PIMENTA,
1997). A kihallgatás kiegészítéseként ugyanennek a szurkolói klubnak az elnökét is
megkérdezték, aki azzal indokolta a tényt, hogy "minden, ami miatt elveszíted a fejed,
olyan, mintha az anyádat vagy az apádat támadnád. Így a végén elveszíted a fejed"
(PIMENTA, 1997). A pályán belüli játék, bár kevésbé implicit módon, de a pályán
kívüli erőszakhoz is kapcsolódik, nemcsak a szurkolók provokálása, hanem a
művészeti futball (az úgynevezett futball, ahol az ügyesség többet ér, mint az erő)
lassú halála és az erőfutball térnyerése, amely a művészeti futball ellentéte, és
nagyobb hangsúlyt fektet a fizikai erőfeszítésre (SANTOS, 2004, 84. o.).
Egy másik tény, amely a kérdésben szerepet játszik, a vezetők és szervek
korrupciója, példaként említve azt a helyzetet, amelyben a Brazil Labdarúgó
Szövetség (CBF) van, amely elnök nélkül maradt, mivel a FIFA korrupció miatt
eltávolította (FOLHA, 2017). Retto, São Paulo korábbi sport- és turisztikai ügyekért
felelős titkára szerint "világossá válik, hogy amikor a korrupció tombol, és társadalmi
rendszerünk legnagyobb intézményeit érinti, reflexszerűen megnyitja a lázadás
érzéseinek zsilipjét, ami a büntetlenség meggyőződését sugallja, így ösztönözve és
növelve az erőszak nagy spirálját" (RETTO, 1996, 40. o.).
Nem meglepő a korrupció jelenléte a labdarúgásban, a játékvezetők, a
játékosok és a klubok, valamint a sportághoz kapcsolódó szervezetek vezetői
körében, amint azt 2005-ben láthattuk, amikor Edílson Luiz Perreira játékvezető
eladta a mérkőzések eredményeit egy fogadónak, megváltoztatva a brazil bajnokság
végeredményét. Amikor a manipuláció utáni átszervezés megtörtént, igazságtalanság
történt, és ami ezt az eseményt követte, az kevesebb mint 24 óra alatt 3 haláleset volt
a lázadás érzése által érintett szurkolók közötti konfliktus során.
Az ilyen típusú incidensekben érintettekkel kapcsolatban Hans Magnus
Enzensberger esszéíró a "Le Monde" című könyvében azt írja, hogy a bűnözők
többnyire fiatalok, nem fektetnek semmiféle befektetést a jövőbe (SANTOS, 2004). A
múltbeli bandáktól eltérően ezek a jelenlegi tömegek azt az érzést tartalmazzák, hogy
soha nem érintik őket az események, és hogy bárhol, bárhogyan helyettesíthetők,
valami hasonló az erőszak bagatellizálásához, mintha nem lennének következményei
a tetteknek és
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még kevésbé bűntudat vagy empátiaérzés, ami annak a ténynek köszönhető, hogy
az erőszak az élet minden területén jelen van egyesek számára, és a futballkörnyezet
nagy részében, nem csak a fizikai erőszak, hanem az erőszak különböző formái,
például a korrupció.
Az erőszak ebből az értelmetlenségből ered, amely napjaink társadalmát
áthatja, az erőszakos nemzedék azért nyilvánul meg, mert nincs miért. A "Mancha
Verde" elnökének, Paulo Serdan-nak a beszéde is ezt tükrözi, amikor azt mondja,
hogy a szurkolók egy társadalomba illeszkednek, és elkerülhetetlen, hogy a
szurkolókban a társadalom tükröződése jelenjen meg, mivel fő funkciójuk a
stadionban való bulizás, mivel azonban a szurkolók többségében a periférián élőkből
és egyszerű polgárokból (vagyis kiváltságok nélküliekből) állnak, a társadalom
tükröződése egyértelmű (PIMENTA, 1997).
A sajtó szintén az erőszakos eseményekért felelős médium, és ezt a
"vákuumban történő gyorsítás logikájával" mondják, ami azt jelenti, hogy az erőszakot
a televízió és más médiumok egymás utáni bemutatásával olyan mértékben és
ugyanakkor a stadionban jelenlévők szerepe megfordul, és a szurkolók (akik szintén
a show részei) válnak főszereplővé, és nem a játékosok, mivel ők találnak ki egy
erőszakos show-t a média szeme láttára, amely az egész világnak közvetíti azt.
Ebben az értelemben:
"Mint látható, a sajtó néha bizonyos tényekről bizonyos túlzással vagy az olyan
informatív tartalom hiányával számol be, amely hozzájárulhatna az adott probléma
megértéséhez. Mind a katonai rendőrség - a szurkolói csoportok közötti erőszak
megfékezésének szándékával -, mind a szervezett szurkolók
- amely a sajtónak merkantilista jelleget tulajdonít - felismeri, hogy a média az az
eszköz, amely hozzájárulhat a szervezett szurkolók közötti erőszak szításához,
valamint megérti, hogy eszközként szolgálhat a fiatal szurkolók viszonyait átható
erőszakos események fellazításához" (PIMENTA, 1997, 131. o.).

Ez történt a Palmeiras x São Paulo mérkőzésen a São Pauló-i Ifjúsági Kupán, a
szurkolók közötti verekedésen, amelyet a mai napig példaként használnak, és
amelynek képeit élőben közvetítették. A Gaviőes da Fiel, a Mancha Verde elnöke és
a rendőrök szerint a sajtó motiválja az erőszakot azáltal, hogy címlapra teszi, és
egyes erőszakos szurkolók motiváltnak érzik magukat a megtorlásra vagy az
incidensek végrehajtására, tudván, hogy azok megjelennek az újságokban és hírré
válnak (PIMENTA, 1997). Ha ezeket az egyéneket nem kapcsoljuk a médiához, az
legalább csökkentheti egyesek motivációját, ahogyan ez már megtörtént Uruguayban,
ahol José Mujica, az ország 2010 és 2015 közötti korábbi elnöke betiltotta az
erőszakot

vonzerőként

és

szórakozásként

bemutató

televíziós

műsorokat

(CARVALHO, 2015).
A rajongók az erőszak számos motívumára támaszkodnak, ezek közül az egyik
a nárcizmus1 , amely a verbális konfrontációkban és a szóbeli erőszakban való
kicsinyes erőszakot motiválja.
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1. Szenvedély a saját egóért, öncsodálat.
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fizikai,

a

civilizációs

nyugtalansággal,

az

erőszak

elbagatellizálásával,

a

büntetlenséggel és a médiával kapcsolatos. Nem mondható, hogy a büntetlenség a
börtönök hiányából ered, mivel a nemzeti ügynökség 2017-ben végzett felmérése
szerint Brazília a világ harmadik legnagyobb börtönnépességével rendelkezik, az
említett büntetlenség az erőszak megfékezésére irányuló hozzáállás hiányára
vonatkozik a kulcsfontosságú pillanatokban, és még akkor is, amikor a hozzáállás
megtörténik, egyesek elhamarkodottan és/vagy tévesen cselekszenek. Ahogyan
2016-ban történt a Corinthians mérkőzésén a São Paulo állami bajnokságban2 , egy
olyan mérkőzésen, amelyre a szurkolók tiltakozó transzparensekkel vonultak be, és
amikor a transzparenseket eltávolították, a rendőrség truculárisan lépett fel, ami
konfliktust generált.
A

civilizációs

nyugtalanságról,

a

lázadás

érzésével,

a

társadalmi

kirekesztettséggel és a szurkolók baráti körének fogadtatásával együtt, az újságíró
Buford, a Manchester United csapatának angol huligánjaival való érintettséget idézi3 :
"Az adrenalin az egyik legerősebb kémiai összetevő a szervezetben. Látva az
angolokat az egyik oldalon és az olaszokat a másikon, emlékszem, hogy gyorsan
az a benyomásom támadt, mintha egy kis helikopter tulajdonságait venném fel,
néhány centire emelkednék a földtől, és mindenki útjából kitérnék, egy üvöltés
hallatszott, egy kollektív üvöltés, és az angol szurkolók fellázadtak az olaszok ellen"
(BUFORD, 1991, 76-77. o.).

Ugyanez az újságíró beszámol arról, hogy a fiatalok milyen élvezettel
keverednek ilyen helyzetekbe, ha más generációkban túl sok drogot használtak, túl
sokat dohányoztak, túl sokat ittak, ezeknek a csoportoknak az erőszak az
antiszociális rúgás, amely eufóriát, adrenalin- és jóleső érzést vált ki (BUFFORD,
1991). Arról is beszámol, hogy a körülbelül 4 perces összecsapás alatt mindenki
leírhatatlanul boldog volt, olyan volt, mintha az egész várost elfoglalták volna
(BUFFORD, 1991).
A szervezett szurkolói klubok szerkezete Brazíliában megfelel a nevének: a
hadsereghez hasonló struktúra, hierarchiával, fegyelemmel, magatartási szabályokkal
és bürokratikus kapcsolatokkal, igazgatótanácsokkal, tanácsokkal és tagokkal
(PIMENTA, 1997). Ez ugyanazon az alapon történik, mint a társadalmunkban a
normális viszonyok, azonban a rajongói klubokban a fiatalokat szívesen fogadják,
meghallgatják és tisztelik, még akkor is, ha a kialakult társadalmi rendet áthágják,
vagy a rajongói klubokon kívül rosszul látják őket (PIMENTA, 1997).
Heloísa Reis szerint a futballban az erőszak világméretű tendencia, mivel sok
fiatal keresi a meccseket, hogy megszakítsa a mindennapi monotóniát. Néhány
tényező hozzájárul az erőszak kialakulásához, mint például: a klub elvesztése vagy
hosszú cím nélküli időszak; a játékosok viselkedése a pályán; a rendőrség
beavatkozása a szurkolókkal szemben és az infrastruktúra hiánya.
2. http://www.espn.com.br/noticia/586286_pm-e-organizada-corintiana-entram-em-confronto-depois-de-corin-
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thians-x-linense
3, A szurkolótípus, amely Angliában jelent meg; olyan, aki sajátos módon öltözködik, hogy azonosítsa magát, áll a
a stadion egy bizonyos helyére, és mindig készen áll a mérkőzés utáni erőszakos összecsapásra.
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(REIS, 2006). A szerző azt is kimutatja, hogy a labdarúgással kapcsolatos
vandalizmus fő okai többek között a fanatikus csoportok létezése (szimbolikus
azonosulás), a bírói döntések, a játékosok, edzők és menedzserek nyilatkozatai, a
sporthírek (média), a társadalmi és gazdasági marginalizálódás, az alkoholtartalmú
italok és kábítószerek fogyasztása, a rendőri ellenőrzés hiánya, a sportszabályok
nem alkalmazása, a sporttal kapcsolatos társadalmi nevelés hiánya, a jegyrendszer
(França, 2006,).
A futballban előforduló erőszakos megnyilvánulások a huligánok viselkedésének
reprodukciói, de figyelembe kell vennünk, hogy minden egyes társadalomnak saját
kultúrája és sajátosságai vannak, amelyek egyedivé teszik őket abban, ahogyan
tagjaik képviselik őket. A hiedelmek, szokások, szokások és kapcsolatok mindenkinek
a sajátosságai,

ezért

nem állíthatjuk, sőt

nem

is jellemezhetjük a világ

labdarúgásában tapasztalható erőszakos cselekményeket az angol szurkolók
hozzáállásának következményeként. A huligánokat nem lehet egyenlővé tenni a
brazil szervezett szurkolókkal, az európai ultrákkal4 , vagy a latin-amerikai barrabravákkal5 , mert mindegyiküknek vannak sajátosságai, amelyeket az országuk
sajátosságaiból vetettek el. Minden csoport egy bizonyos típusú eszményt ápol,
amely jellemzi őket, és amely egyedivé és világszerte ismertté teszi őket. A huligánok
és ultrák politikai (többségében rasszista) - ideológiai elkötelezettsége nem jellemző a
brazil szervezett szurkolókra, mivel anépünket jellemző hatalmas keveredés nem teszi
lehetővé, hogy olyan szintű rasszista érzelmeket tápláljunk, mint Brazílián kívül, sőt,
ha a brazil stadionokban diszkrimináció történik, az elszigetelt események, és a
külföldi

emberek

szimpatikus

fogadtatása

nem

tesz

minket

többségében

idegengyűlölővé.
A szervezett szurkolók identitása tele van jelentésekkel. Megjelenésükkor a fő
gondolatuk az volt, hogy a csapatot támogassák, és a dobolás és a kántálás
segítségével legyőzzék az ellenfél szurkolóit; ma azonban az ellenfél szurkolóit
ellenségnek és riválisnak tekintik, ami hozzájárul ahhoz, hogy az egységek közötti
kapcsolatokban ellenséges légkör maradjon. A szervezett tömeg tagja lojális módon
ápolja a tömeg eszméit és színeit, képes erőszakos cselekményeket elkövetni a saját
védelmében és azokért, akiket a tömegben családtagjának tekint (PIMENTA, 1997,).
A közhatalom egyes képviselői a labdarúgásban tapasztalható erőszak
problémáját a "szervezett frakciókra" hárítják, ami bizonyos törékenységet mutat
abban, hogy egy társadalmi problémát egyetlen egységre redukálnak, ahogyan azt
például a Nemzeti Futball Liga államtitkára tette.
4. Azok a szurkolók, akik intenzíven támogatják kedvenc csapatukat, gyakran közelítenek az úgynevezett
huligánok erőszakos viselkedéséhez, de a stadionon belül másképp viselkednek.
5. Ez egy nagyon népszerű típusú futballszurkolói mozgalom a spanyolajkú Amerikában, amely arról ismert, hogy
végtelen kántálással és tűzijátékkal buzdítja csapatát. Ők általában a kapuk mögötti lelátón helyezkednek el, és
mindig állva követik a mérkőzéseket.
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Luis Fernando Delazari, közbiztonsági referens, aki szerint a futballban az erőszak
problémája a szervezett szurkolók létezésében rejlik, és ha ezek megszűnnek, a
társadalmi probléma megoldódik.
Példaként használhatjuk São Paulo állam közügyminisztériuma által hozott
döntést, amely 2015-től 2017-ig megtiltotta a szervezett szurkolók jelenlétét a
stadionokban, ez a döntés nem eredményezte, hogy a stadionokban megszűnt volna
az erőszak, ami végül bekövetkezett, az a szurkolókat azonosító ruházatú, erőszakot
játszó személyek távolmaradása volt, az erőszakos cselekmények nem szűntek meg,
ezt a 2016-os eseményekkel igazolhatjuk, amikor a tilalom érvényben volt. S.P. keleti
zónájában összecsapásra került sor a Sociedade Esportiva Palmeiras szervezett
szurkolói és a Sport Club Corinthians Paulista szervezett szurkolói között, amelyben
egy ártatlan gyalogos meghalt a konfliktus során6 .
Gondolatunkat megerősíti Pimenta, amikor azt állítja, hogy:
"(...) a futballszférában termelt erőszak nem marad csak a szervezett szurkolók
körében; jelen van a játéktéren belül, a színfalak mögött, a klub/játékos,
klub/szurkolók, klub/cég stb. közötti marketingkapcsolatokban. A szóban forgó
erőszak lehet explicit, amikor a játékban részt vevő szereplők - szurkoló, játékos,
menedzser, újságíró, játékvezető - testi épségét éri el az agressziók révén, és lehet
implicit, amikor a labdavilág számos viszonylatában a kitűzött célok manipulálását
segíti elő, a sportág és a benne részt vevő szereplők kárára (1997, 52. o.). "

Tudjuk, hogy nem a fizikai erőszak az egyetlen erőszakos forma, amely áthatja
a futball világát: a játékosok beavatása, az eredmények eladása és a szurkolók által
skandált célozgató énekek a környezetben jelen lévő szimbolikus erőszakot
képviselhetik. A szurkolók énekei agresszívnek vannak beállítva, és gyakran utalnak
az erőszakra és a halálra, ráadásul általában az ellenfél szurkolóihoz kapcsolódnak,
a megfélemlítés és/vagy az önérvényesítés szinonimájaként. És nem csak az ellenfél
szurkolói a kántálások célpontjai, a rendőrség a sértegetések fő címzettje, még akkor
is, ha néha ők a konfliktusok közvetítői. A szervezett szurkolók és a rendőrség közötti
kapcsolat némileg konfliktusos, a rendőri hatóságot nem tekintik előnyösnek a
szurkolókhoz tartozó egyének és a társadalom egy része előtt.
A Coritiba Foot Ball Club x Clube Atlético Paranaense derbi után készült
elemzés világosan megmutatta a derbi napjának helyzetét a szurkolók, a rendőrség
és a város számára, csak 2009-ben 67 busz volt a meccsnapokon, a mérkőzés előtt
és után, és az egyik tényező, amely hozzájárul ehhez az erőszakhoz, a szurkolók
"parancsnokságainak" jelenléte, amelyek a városban elterjedtek, ezek a szurkolók
tagjainak alosztályai a város bizonyos kerületeiben,
6. http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04/briga-entre-torcidas-deixa-uma-pessoa-morta-na-zona-leste-de-sp.html

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

14. fejezet

257

és mivel a szurkolói klubok tagjai sokan vannak, és a város nagy, a katonai
rendőrség és az igazgatók nem tudják ellenőrizni ezeket az alközpontokat a
mérkőzés napján, amikor mindannyian kimennek a városba, egyesek erőszakot
akarnak provokálni, mások pedig csak azért, hogy meccsre menjenek (FERRAZ,
2009).
Magukon a szurkolói klubokon belül is van erőszak a hatalom, a tisztelet, a név
stb. körüli viták miatt, mintha elkerülhetetlen lenne, hogy erőszakra kerüljön sor, de
ugyanakkor, hogy ez elkerülhetetlen, nem jelenti azt, hogy elítélendő, egyesek
számára ez az öröm, a szabadidő, a szükségszerűség érzése. A klubok rivalizálása
nélkül is előfordulhat erőszak, mint ami 2010-ben történt az Arena da Baixada
stadionban található kávézóban, a hírek szerint7 , az "Ultras" (az Atlético Paranaense
csapatának szurkolói) szurkolói 18 éves szurkolói évfordulóját ünnepelték, amikor a
"Os Fanáticos" 8 szurkolói csoport tagjai megérkeztek a helyszínre, és több tárgyat
összetörve rendbontásba kezdtek, és csak a rendőrség megérkezése után álltak le a
helyszínen. Nem mai dolog, hogy amikor valaminek a megoldásán gondolkodik, egy
személyes problémának, egy szomszédsági vagy közösségi problémának, az az
egyén, aki ebből vagy ezért él, nem látja az államban a megoldás erejét bármilyen
típusú konfliktusra, amely elég hatékony ahhoz, hogy véglegesítse az ügyet, és az
erőszak ennek az állami hatástalanságnak a következményeként és válaszaként jön.
Ez tükröződik a futballban, a csapat nem játszik jól, ha tiltakozik, a klubvezetés
hibázik, ha ugyanezt az utat járja, és így van ez a hatóságokkal és a riválisokkal
szemben is. Nincs reprezentativitás és nincs bizalom ahhoz, hogy az egyének
biztonságban érezzék magukat attól, hogy erőszakhoz kelljen folyamodniuk, mivel az
erőszakot elbagatellizálják és jelen van a legtöbb brazil mindennapi életében.
A

labdarúgásban

elkövetett

erőszak

ellenőrzésével

kapcsolatos

összecsapásokat, amelyek áthatják a hatóságok, a szurkolók és a futballklubok
közötti kapcsolatot, olyan vádak jellemzik, amelyekkel mindketten a tényekkel
szemben igazolják magukat az egyesek felelősségét illetően. Pimenta szerint a
labdarúgásban tapasztalható erőszak jelensége a gazdasági, politikai és társadalmi
rend számos tényezőjével függ össze, de hozzáteszi, hogy az "állam hiánya", ami a
közpolitikák gyakorlatát és a brazíliai társadalomszervezés dekonstrukcióját illeti,
szintén fontos tényezője annak, hogy a jelenség továbbra is aktuális kérdés marad:
"A szándék ismét az, hogy megerősítsük azt a gondolatot, hogy a szétesett
urbanizáció és az iparosodás, valamint az állam, mint a közpolitikák
irányítójának hiánya fontos tényezők, amelyek hozzájárultak a brazil társadalmi
szövet rendezetlen felépítéséhez, lehetővé téve a kapuk megnyílását egy új
szubjektum megjelenése előtt, amely nem korlátozódik a leghátrányosabb
helyzetű osztályokra. Erőszakos, rászoruló és elidegenedett szubjektum, aki - a
szó politikai és kulturális értelmében - erőszakhoz és agresszivitáshoz
folyamodva keresi társadalmi identitását és önmegerősítését. "
7. Elérhető a következő címen: <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1047903>.
Hozzáférés: 2011. január 10.
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8. A Clube Atlético Paranaense labdarúgócsapat szervezett szurkolói.
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Az állam rendelkezik az erőszak alkalmazásának monopóliumával, és ezt a
rendőrségen keresztül gyakorolja, és ez a kapcsolat a támogatókkal kapcsolatban
gyakran konfliktusos, ez a kapcsolat ahhoz az elképzeléshez kapcsolódik, hogy "az
erőszak még több erőszakot szül", és mindkét intézmény erőszakos módon
cselekszik. A szurkolók arra panaszkodnak, hogy a rendőrség agresszívan viselkedik,
a rendőrség viszont azzal védekezik, hogy "futballszurkolónak" minősíti azt az
egyént, "aki azért megy a stadionba, hogy szurkoljon a csapatának", vagyis nem
sorolja a szurkoló kategóriába azt a szurkolót, aki bármilyen eseménybe
belekeveredik (PIMENTA,1997, 114. o.).
Attól a pillanattól kezdve, hogy a rajongó bűncselekményt követett el, "a vele
szemben alkalmazott bánásmód megegyezik a bármely bűnözővel szemben
alkalmazott bánásmóddal" (PIMENTA,1997,
p. 113). Egyes rendőrök eléggé egyértelmű álláspontot képviselnek ebben a
kérdésben: a São Pauló-i 2. BPChq egyik rendőre arról számolt be, hogy "az a
szurkoló, aki egy számára ismeretlen személyt bántalmaz, csak azért, mert a másik
szurkoló egy másik csapatnak szurkol, nem minősül, ugyanolyan elbánásban kell
részesülnie, mint a visszatérőnek" (PIMENTA,1997, 114. o.).
A labdarúgással kapcsolatos számos probléma miatt az állam - bár nem volt
hiteles - eszközöket hozott létre a látványosság szervezésének és népszerűsítésének
átláthatóságával, a stadionokban és azok környezetében előforduló erőszakos
incidensekkel, valamint a szurkolók kiszolgálására szolgáló nem megfelelő
infrastruktúrával kapcsolatos hiányosságok megfékezésére, ami a szurkolói védelmi
statútum

(10.671/03

számú

törvény)

megalkotásához

vezetett.

Az

állam

beavatkozása a labdarúgásba az EDT formájában nem az első állami beavatkozás
volt a brazil labdarúgásba. Mezzadri (2008) szerint ez a gyakorlat az 1941. évi 3199.
sz. törvényerejű rendelettel kezdődött, amely megteremtette a sport szervezésének
alapjait az egész országban.
Az 1970-es évektől kezdve a labdarúgás intenzív professzionalizálódási
folyamaton ment keresztül, amely a második állami beavatkozásban csúcsosodott ki
az 1976-os 55. számú passzustörvény révén, amely létrehozta a sportoló és a klubja
közötti munkakapcsolatot. Az ország számára a 80-as évektől biztosított politikai
nyitás hozzájárult az 1993-as Zico-törvény megfogalmazásához, amely megerősítette
a magánkezdeményezést, és csökkentette az állam beavatkozását a labdarúgásba.
Aztán jött a Pelé-törvény, amely a futballistákat helyezte előtérbe, és nagyobb
önállóságot biztosított számukra.
A

fent

említett

professzionalizálódás

sportműsorrá

alakult

át,

és biztosította

következményeként
a törvény

a

labdarúgás

előkészítését, amely

a

futballszurkolót, mint a műsor fogyasztóját helyezi előtérbe. Végül az állam utolsó,
törvény által előírt beavatkozása a labdarúgásba 2006-ban történt a Timemania
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létrehozásával, amely a brazil klubok támogatására jött létre (BONIN, 2011, 55. o.).
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3 | A SZURKOLÓK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ STATÚTUM
A korábban említett beavatkozások közül az E.D.T.-re (Fan Defense Statute)
fogunk összpontosítani, mivel az a leginkább kapcsolódik az erőszak és a kirekesztés
jelenségéhez. A IV. fejezetben az alapszabály a sporteseményen részt vevő szurkoló
biztonságával foglalkozik. A fejezetet kezdő 13. cikkben szerepelnek a szurkoló
belépésének és a játékban való részvételének feltételei, a következő cikkben pedig
az, hogy a hazai pályát birtokló klubnak hogyan kell megszerveznie magát a
rendezvény lebonyolítása érdekében.
Számos kritika éri az ebben a törvényben előírt szabályokat, amelyek arra
vonatkoznak, hogy a szurkoló beléphet a stadionba vagy sem, a hatóságok, az
újságírók és a kommentátorok pro és kontra megosztottak. A Közszolgálati
Minisztérium támogatja a tilalmakat, Mauro Cezar Pereira, az "ESPN" zárt televíziós
csatorna újságírója és sportkommentátora9 több intézkedés ellen, mint például a
zászlók betiltása, amelyek néhány évvel ezelőtt a tűzijátékokkal együtt hagyományos
ereklyék voltak, valamint az alkoholtartalmú italok fogyasztása, Ez a tény, hogy egyes
szurkolók és kutatások szerint nagyobb elitizációt generált, azzal a szándékkal, hogy
csökkentse az erőszakot, ami bizonyos szempontból bekövetkezett, de nem a
tárgyak betiltása miatt, hanem a csapat és az egyén büntetése, aki nem tartotta be a
törvény által előírtakat (O CANTO, 2016).
Az alapszabály 39-A cikke büntetést ír elő a zavargásokat elősegítő szurkolók
számára, amelynek büntetése a stadionból való eltávolítás, az okozott kár
megtérítése

és

futballszurkolók

esetleges
ellen

börtönbüntetés.

elkövetett

Az

egyik

bűncselekmények

intézkedés,

hatékony

amely

a

megbüntetése

érdekében született, a stadionokba telepített különleges büntetőbíróság volt. A
bíróságnak egy bíró és két szolga, valamint az ügyészség, a kirendelt védő és a
Brazil Ügyvédi Kamara képviselői a tagjai. Az intézkedések azt az ellenőrzést jelentik,
amelyet az állam gyakorol polgárai élete felett, a rajongói védelmi statútum által előírt
büntetések hatékonyak lennének, és esetleg az erőszak problémájának enyhítésére
szolgálnának, azonban a jogszabályok be nem tartása vagy a rendelkezésre álló
számos kibúvó hozzájárul az uralkodó büntetlenséghez.
Attól a pillanattól kezdve, hogy az illetőt felelősségre vonják és megbüntetik
tetteiért, különösen a stadionban való megjelenés tilalmával kapcsolatban, amikor a
klubja meccsnapokon játszik, valószínűleg jelentősen csökkenne a stadionokon belüli
és kívüli incidensek száma, ha átnevelésre kerülne sor. Ez az átnevelés nem történik
meg, még akkor is, ha a büntetés súlyosabb lenne, és nem helyettesítené alternatív
büntetés (ami a kétéves szabadságvesztés maximális időtartama miatt történik), talán
lehetne csökkenteni.
9. Az újságíró interjúja az "O canto" online újsággal: http://www.ocantodastorcidas.com.br/o-canto-entrevista/o-canto-interview-mauro-cezar
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jelentősen az előfordulásokat.
Az alapszabály meghatározza, hogy a köz- és magánhatalmak felelősek a
stadionban elkövetett erőszak elleni küzdelemért, ami az egyes felek felelősségét
illetően összeütközéseket eredményez, például egy állami szövetség a katonai
rendőrséggel megtiltja egy személy belépését a stadionba, de a klub nem vesz részt
ebben a felügyeletben, és az egyik fél hibájából az alany normálisan belép a
mérkőzésre, még azután is, hogy felelt egy jogellenes cselekményért és eltiltották a
mérkőzésre való belépéstől, ami azt az érzést kelti a szurkolókban, hogy azt
tehetnek, amit akarnak, nincs büntetés vagy átnevelés a cselekmény elkövetése
után. Fontos hangsúlyozni, hogy amikor egy tárgy pályára dobásáról, a meccs napján
történő zavargásról vagy akár verekedésről van szó, nem ideális, ha az illetőt
letartóztatják, mert ez még nagyobb túlterhelést okozna a brazil börtönrendszerben,
és az átnevelés soha nem történne meg, csak a büntetés lenne a lényeg.
Az elmúlt 17 évben 177 olyan halálesetet erősítettek meg, amelyek hátterében a
szervezett szurkolók közötti konfliktusok álltak. Az évi 10 haláleset száma aggasztó,
ami miatt nagyobb figyelmet kell szentelni a hatóságoknak és azoknak a kluboknak,
amelyekhez a szervezett szurkolók kötődnek. 1990 óta a halálesetek 90%-a a
stadionokon kívül történt, vagy a stadionok környékén, vagy rivális szurkolók
találkozóin, ami megnehezíti az érintettek azonosítását. A Sportminisztérium szerint a
sportban elkövetett erőszakkal kapcsolatos esetek mindössze 3%-át ítélik el
valamilyen módon (SILVA, 2017, 55-63. o.).
A brazil igazságszolgáltatási rendszer tükörképe a sportbíráskodást is érinti. Az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács által végzett felmérés, az "Igazságszolgáltatás
számokban" című tanulmány szerint minden 100 tárgyalásra váró ügynek csak
28,6%-a kerül elbírálásra. A tanulmányt 2016-ban adták ki, bázisévként 2015-öt véve
alapul.
A

támogató

statútuma

bünteti

és

igyekszik

megelőzni

az

erőszakos

cselekményeket, de a perek felduzzadt bírósági rendszere nem járul hozzá a
hatékonysághoz, a sport a szövetségi alkotmány 217. cikkében jelen van, és a IV.
pont kimondja, hogy az állam feladata a nemzeti sportesemények védelme és
ösztönzése, és autonómiát biztosít a sportegyesületeknek az esemény működésének
megszervezésére.
Ami az egyetlen tömeggel, azaz csak a hazai csapat szurkolóival lejátszott
mérkőzéseket illeti, tény, hogy ugyanazon klubnak több szervezett szurkolója van,
akik egymás között verekedéseket okozhatnak, ezért az egyetlen tömeg nem fogja
hatékonyan megszüntetni az erőszakot a stadionokban. Az "egységes tömeget"
vészhelyzeti intézkedésként védik. Marcilio Krieger sportjogász azonban ellenzi ezt az
intézkedést, szerinte ez valójában "a szegregáció egy olyan formája, amelyet az
alkotmány nem enged meg, amellett, hogy az állam kudarcot vall a társadalmi
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nyugalom fenntartásában". Ez egy fontos vita, egy harc a

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

14. fejezet

264

szélsőséges oldalakat, de az erőszakot nem egyetlen szurkolóval fogják megfékezni.
Ez elveszi egy ártatlan személy jogát, hogy részt vegyen egy mérkőzésen, még akkor
is, ha nem cselekedett törvénysértő módon (SILVA, 2017,).
A 9.615/1998 számú törvény (sporttörvény) 2. cikkében a sport alapelvei,
kiemelve a III:
2. cikk: A sport, mint egyéni jog, a következő elveken alapul: (...)
III - a demokratizálódás, a sporttevékenységekhez való hozzáférés feltételeinek
garantálása mindenféle megkülönböztetés és diszkrimináció nélkül.

Nos, a Nemzeti Sport ezen elve garantálja a szurkolók számára, hogy
nincsenek olyan megkülönböztetések és megkülönböztetések, amelyek a labdarúgómérkőzésekkel kapcsolatban a stadionokban az egyes szurkolókkal, és a tilalommal
együtt szegregáció és megkülönböztetés van.
Ezért, mivel a labdarúgás a brazil normarendszerben garantált társadalmi jog,
nem szabad megengedni a szurkolókkal szembeni egyenlőtlen bánásmódot vagy
embertelen bánásmódot, éppen ellenkezőleg, ösztönözni kell a befogadását, a
minimális biztonsági feltételek felajánlását az azt tiszteletben tartó polgárnak (SILVA,
2017,).
Vannak más intézkedések is, például az, hogy az egyik szurkoló előbb
hagyhatja el a stadiont, mint a másik. A gyakorlatban ez nem működik, sokszor
először a hazai csapat szurkolóit engedik el, majd a vendégklub szurkolóit. Ez a
taktika nem akadályozza meg a hazai szurkolókat abban, hogy a stadionokat
körülvevő sávokban maradjanak és várják a riválisokat az esetleges rajtaütésekre.
2015-ben Marcello Rubioli bíró, a Rio de Janeiró-i Bíróság szurkolói és
nagyrendezvényekkel foglalkozó bíróságának vezetője azzal érvelt, hogy nincs
"üdvözítő

megoldás"

arra,

hogy

a

futballstadionokban

zajló

verekedések

megszűnjenek. A bíró egy interjúban megemlítette10 , hogy a meghozandó
intézkedések között szerepel a szervezett szurkolók betiltása. Az interjúban a bíró
kiemelte a stadionokban elkövetett erőszak elleni küzdelem iránti érdektelenséget,
ami csak akkor történik meg, ha olyan eset van, amely felhívja a társadalom, a média
és a hatóságok figyelmét.
A kritika jogos, mert nincs megelőzés és elővigyázatosság a nemcsak a
futballstadionokban, hanem azokon kívül is előforduló erőszakos cselekményekkel
kapcsolatban. A szurkolói statútum a XI-A fejezetében tartalmazza a 41-B-41-G.
cikkben felsorolt bűncselekmények bármelyikét elkövető szurkolókra vonatkozó
bűncselekményeket és a hozzájuk tartozó büntetéseket (SILVA, 2017,).
A felkészületlen állam problémákat generál a társadalomban, és ez a
labdarúgásban is előfordul. Az a közönség, amely a különböző bajnokságokban és
sorozatokban a futballstadionokba jár, egyedülálló. A rendőri fellépés erkölcsi hatású
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bombákat és golyókat vonhat maga után
10. Elérhető a <http://zip.net/bmtH7G> címen.
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gumi, mindkettőt a zűrzavar felé lövik, ahol gyermekek és idősek lehetnek jelen. A
szurkolói szabályzat 26. és 27. cikke kiemeli a bajnokságot szervező liga, a klubok és
a közhatalom felelősségét a szurkolók biztonságos szállításával kapcsolatban,
nemcsak a stadionokon belül, hanem azok környezetében is.
A 27. cikk egyetlen bekezdése kivételt tesz: "a jelen cikk rendelkezéseinek
betartásától eltekintünk, ha a sporteseményt 10 000 (tízezer) főnél kisebb
befogadóképességű stadionban tartják". Ebben az összefüggésben felmerül a
kérdés: miért vétózzák meg a 10 ezer főnél kisebb közönség esetében? Miindokolja
ezt a kivételt? Például a 2017-es Santa Catarina labdarúgó-bajnokság átlagos fizető
közönsége11 2 986 (kétezer-kilencszáznyolcvanhat) ember volt; míg ugyanebben az
évben a Carioca-bajnokság átlagosan
4 323 (négyezer-háromszázhuszonhárom). Megállapítható, hogy ezt a kivételt nem
kell alkalmazni. Minden egyes mérkőzésre külön-külön tanulmánytervet kell készíteni,
figyelembe véve az egymással szemben álló csapatok mérkőzéseinek előzményeit,
valamint a szurkolóikat. Minden labdarúgó-mérkőzésnek megvannak a maga
sajátosságai és igényei, nem szabad az eladott jegyek száma alapján olyan
döntéseket hozni, amelyek a szurkolók biztonságát érintik (SILVA, 2017,).
Akkor lesz fejlődés a labdarúgásban és a stadionok megnyugvása, ha több
hozzáállás és kevesebb mulasztás, több ajánlat, mint vád, több szervezés, mint
rögtönzés, több példa, mint követelés, és több tisztelet, mint lebecsülés (Ricardo de
Moraes Cabezon). Az egészséges és őszinte kommunikáció érdekében létezik a
Szervezett Szurkolók Országos Szövetsége (ANATORG), amelynek mottója: "Velünk
és

nem

rólunk

beszélek".

Ennek

az

intézménynek

támogató

tagja

a

Sportminisztérium, és célja, hogy megpróbálja csökkenteni az erőszakot a
stadionokban, és megmutassa, hogy az erőszak és a nézők számának csökkenése a
futballstadionokban nem kizárólag a szervezett szurkolók hibája.
Az ANATORG elnöke, André Azevedo szavaival élve:
"Amikor szervezett szurkolókról beszélünk, sajnos az első dolog, ami eszünkbe jut,
az erőszak, a halálesetek, a marginalizáltak, a lakatlanok és más jelzők. Legalábbis
mindenki ezt akarja elhitetni velünk (...). Halljuk, hogy az emberek az erőszak miatt
nem mennek többé a stadionokba, és ezeknek az embereknek azt mondjuk:
kérem, ne menjenek vasárnap a strandra vagy éjszakai bárokba, mert ott is
bebizonyosodott, hogy ugyanolyan veszélyes, vagy még veszélyesebb, mint a
fociba járni. (...) a futballban végtelen sok problémaforrás van, de mindezek
bűnbakjai mi vagyunk, a szervezett szurkolók. A társadalom pedig ismeretek híján
beveszi ezt az elképzelést."

A szövetség másik célja, hogy ösztönözze a párbeszédet a rivális szurkolói
szervezetek között, hogy hosszú távon a kapcsolatukat
11. Az országos bajnokságok átlagos látogatottságát közzétevő sporthonlap: http://app.globoesporte.globo.
com/football/publico-no-brasil/
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javíthat és együttműködhet a stadionon belüli és kívüli küzdelmek csökkentésében.
André Azevedo azt is megvédi, hogy a szervezett szurkolók a társadalmunk
kiterjesztése, ahol erőszak van. Az ANATORG fő szempontja a szervezett szurkolók
átnevelése,

az

egyesület

védelmezi

az

erőszakosan

cselekvő

szurkoló

individualizálását, azt, hogy ne minden szervezett szurkolót büntessenek meg, hiszen
a büntetés, ahogy maga a büntetőjog is mondja, egyéni, és egy egészet nem lehet
büntetni egy egyén tettéért (SILVA, 2017,).

4 | ELITIZÁCIÓ ÉS MODERÁCIÓ
Nemcsak az erőszak az, ami kirekeszti, szegregálja és távol tartja a szurkolókat
a stadiontól. A Sportv zárt televíziós sportcsatorna felmérése szerint a brazil jegy a
legdrágább a világon, és a minimálbért kereső állampolgárnak havonta átlagosan 11
órát kell dolgoznia, hogy bejusson a stadionba, míg például a német állampolgárnak
és szurkolónak kevesebb mint kettőt. A Dilma Rousseff által 2015. augusztus 4-én a
13.155-ös számú törvénnyel szentesített Profut12 meghatározza, hogy a labdarúgó
klubok, amelyek úgy döntenek, hogy újratárgyalják adótartozásukat a kormánnyal,
fenntartják "a népszerű árakon kínált jegyeket".
Nincs meghatározva, hogy hány jegyet, sem az, hogy milyen áron, de kellene.
Az "época13 " magazin által végzett kutatás szerint a brazil jegy a legelérhetetlenebb
a világon a lakosság legalacsonyabb társadalmi-gazdasági rétege számára. Egy
brazil szurkolónak tíz órát és 18 percet kell dolgoznia, hogy megvehesse a
legolcsóbb jegyet. Ha minden vasárnap el akar menni a Mineirão stadionba, akkor a
heti munkamennyiségének csaknem negyedét kell csak a jegy megvásárlására
fordítania. Nem számítva a közlekedést, esetleg a parkolást, a stadionon belüli vagy
kívüli étkezést. Egy németnek viszont egy órát és 48 percet kell a munkahelyén
maradnia, hogy megnézzen egy Bayern München-meccset (CAPELO; TARAKDJIAN,
2015,).
Talán Németország nem a legigazságosabb összehasonlítás, mivel ott az a
filozófia érvényesül, hogy a szezon végén némi bevételt veszítenek a teljesen megtelt
aréna javára. Brazília azonban kevésbé elérhető, mint az összes többi nagy
futballország, például Franciaországhoz képest, ahol az egyik legalacsonyabb a
munkaterhelés Európában: egy francia 2 óra 36 percet dolgozik azért, hogy
megnézhessen egy Paris Saint-Germain-meccset. Egy angolnak, azon a területen,
ahol a lakosság legszegényebb része kábeltévén nézi a focit, és a jegyek bevallottan
drágák, hat óra 18 percet vesz igénybe egy Chelsea-mérkőzés.
12. A költségvetési és pénzügyi felelősség és az átlátható gazdálkodás alapelveit és gyakorlatát megállapító
jogszabály
mokratikus a labdarúgás hivatásos sportszervezetei számára; különleges részleteket hoz létre az Unió
adósságbehajtására, létrehozza a Labdarúgásirányítási Közhatóságot - APFUT; rendelkezik a hivatásos
sportszervezetek körében az ideiglenes irányításról
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13. https://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2015/08/elitizacao-do-futebol-ingresso-brasileiro-e-o-mais-inacessivel-do-mundo.html
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(CAPELO; TARAKDJIAN, 2015). Ideális esetben egy futballstadion esetében a
jegyárnak elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy az ügyfél pénzt tudjon szerezni a
sportolókba való befektetésre, de elég alacsonynak ahhoz, hogy a stadion teljesen
tele legyen.
Köztudott, hogy több változó is van, ami vonzza vagy távol tartja a szurkolókat:
a csapat teljesítménye, a bálvány(ok), az arénához való hozzáférés, a biztonság, a
kényelem, a nap, az időpont, az időjárás, a bajnokság fázisa, hogy egymás utáni
pontvadászatról vagy kiütéses bajnokságról van-e szó. Tény azonban, hogy az ár
meghatározó tényező: a São Paulo Futebol Clube klub 2013-ban, amikor a
jegyárakat 26 dollárról átlagosan 11 dollárra csökkentette, a Morumbi stadionban az
átlagos

nézőszámot

meccsenként

8500-ról

29

800-ra

növelte

(CAPELO;

TARAKDJIAN, 2015,). Ez világosan mutatja a különbséget, amely 15,00 R$-t jelent a
legtöbb brazil állampolgár életében, és ismét a társadalmi valóság tükröződik, még ha
közvetve is a futballban.
Az ország arénái általában teljesen megteltek. Amikor az értékesítés
megkezdődik, általában a legolcsóbb jegyeket kínáló szektor fogy el először. Aztán a
következő. Ha az első árkategória túl drága a minimálbért kereső rajongónak, akkor
azt egy másik foglalja el, és ez utóbbi nem fizet a következő ágazatnak. Ennek az az
eredménye, hogy a mérkőzés idején a legdrágább jegyekkel rendelkező lelátók általában azok, amelyek a mérkőzés televíziós közvetítése során láthatók - üresek. A
Corinthians ezt Itaquerában tapasztalja. Atlético Mineiro és Cruzeiro, a Mineirão.
Palmeiras, az Allianz Parque-ban. Röviden: a stadiont szektorokra kell osztani, és a
jegyáraknak mindenféle közönségnek meg kell felelniük, a népszerűtől az elitig, hogy
megtöltse a stadiont.

5 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
A labdarúgás már régóta nem a "klub a klub ellen" játéka, hanem a "szurkolók a
szurkolók ellen" játéka is, mivel az erőszak a kortárs városi élet intenzív részévé vált,
különösen a nagyvárosokban. Fontos támpont e jelenség megértéséhez, hogy az
elnyomás (rendőrségi, jogi stb.) hozzájárulhat a "feltételezett társadalmi rend"
fenntartásához, de nem akadályozza meg, hogy ez a fiatal tömeg más mozgalmakba
vándoroljon, ahol örömöt és izgalmat keres (Carlos Alberto Pimenta, 1997, 52. o.).
Az állam, a szurkolók és a klubok között párbeszéd folyik, és nem lehet a
szurkolókat bűnözőnek bélyegezni, vagy egy egész csoportot hibáztatni egy
kisebbség vagy egyetlen egyén tettéért, amikor az erőszak általánosítása az illetékes
hatóságok részéről ellentétes a büntetés egyéniesítésének elvével, amely kimondja,
hogy a büntetőeljárásban a büntetést egyéniesíteni kell, még akkor is, ha a
bűncselekmény azonos.
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A "Sportv" zárt televíziós csatorna által végzett felmérésből kiderült, hogy a
szavazók 43,3%-a számára a drága jegyek azok, amelyek leginkább távol tartják a
szurkolókat a stadionoktól, ezt követi az erőszak, amely a szavazatok 37,8%-át
kapta; a mérkőzések rossz minősége 12,0%-ot kapott, a tömegközlekedés, a büfék
és a mosdók rossz minősége pedig csak a szavazatok 6,71%-át, ami ismét azt
mutatja, hogy a legnagyobb ok, ami miatt a szurkolók egy bizonyos rétege
kirekesztődik a stadionokból, az elitizmus és az erőszak. Ez azt jelenti, hogy a
támogatói kirekesztést az elitizáció és az erőszak generálja, még ha az egyik át is
fedi a másikat, az a tény, hogy még mindig nincsenek olyan állami intézkedések,
amelyek képesek lennének megakadályozni a kirekesztést, amely rendszerint
előfordul.
E két tényezővel kapcsolatban, mint már említettük, sok a tennivaló, változtatni
és megfigyelni való, de számos megoldás is van, még ha minimális is - de, ami
bizonyos intézkedéseket lefékez, az a csapatok fogyasztási szenvedélye és
fogyasztása a szenvedélyért, a marketingért és a profitért, amelynek, újabban olyan
jónak kell lennie, mint a bajnokságban nyújtott teljesítménynek, ami még
erőteljesebbé teszi az elitizáció jelenségét, és nehezen megváltoztatható vagy
megfékezhető (GETÚLIO SANGALLI EALLE, 2016).
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ABSZTRAKT: A tanulmány célja a Habeas
Corpus

bevezetésének

jogi

elfogadhatóságának elemzése a nem emberi
állatok esetében. A tanulmány a nem emberi
állatok evolúciójának tudományos vizsgálatával
kezdődik, hogy bebizonyítsa, hogy ezek érző
élőlények. Innen kiindulva az volt a cél, hogy
megindokolják, miért is képezik ezek az állatok
a jog alanyait, és miért nem csak félig mozgó
dolgok.

Ezekben

rendszerezése

a

vektorokban

céljából

konkrét

a

téma

eseteket

hoztak, annak alátámasztására, hogy ezt a
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bíróságok. E megfontolások fényében arra a
következtetésre lehetett jutni, hogy bár a
doktrína ellenállást tanúsít, az alapvető
jogok, mint például az élet és a szabadság,
nem kizárólag emberi szükségletek, mert a
nem

emberi

állatok

is

szenvednek

visszaélést a jogaik, hogy képesek legyenek
alanyai a jog egy kiterjedt értelmezésből a
Habeas Corpusra való hivatkozásra. Végül a
jogi szabályoknak illeszkedniük kell egy
olyan társadalomhoz, amely folyamatosan
változik,

és

a

történelem

során

bebizonyosodott, hogy a paradigmaváltások,
mint a jelen esetben is, nem feltétlenül
károsak, és igenis az igazságtalanságok
korrigálására,

a

társadalmi

béke

biztosítására szolgálnak.
Kulcsszavak: Alapvető jogok;
Habeas Corpus; nem emberi állatok.

HABEAS CORPUS A NEM EMBERI
ÁLLATOK ESETÉBEN
ABSZTRAKT: A tanulmány célja a Habeas
Corpus

bevezetésének

elfogadhatóságának

elemzése

jogi
a

nem

emberi állatok esetében. A tanulmány a nem
emberi állatok evolúciójának tudományos
vizsgálatával kezdődik, hogy bebizonyítsa,
hogy ezek élő, érző lények. A címről
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aztán arra irányult, hogy megindokolja, hogy ezek az állatok miért jogalanyok, és
miért nem csak mozgó dolgok. Ezekben a vektorokban a téma rendszerezése
céljából konkrét eseteket hoztak be annak alátámasztására, hogy ezt a tézist már
több bíróságon is tárgyalták. E megfontolások tükrében arra a következtetésre
lehetett jutni, hogy bár a doktrína részéről van ellenállás, az alapvető jogok, mint az
élet és a szabadság, nem kizárólag emberi szükségletek, hiszen a nem emberi
állatok is szenvednek joggal való visszaélést, és lehetnek jogalanyok, és széles körű
értelmezés szerint jogosultak a Habeas Corpusra hivatkozni. Végső soron a jogi
normáknak egy folyamatosan változó társadalomhoz kell igazodniuk, és a történelem
során bebizonyosodott, hogy a paradigmaváltások, mint jelen esetben is, nem
feltétlenül károsak, hanem az igazságtalanságok korrigálásának, a társadalmi béke
biztosításának eszközei.
KULCSSZÓSZÓK: Alapvető jogok; Habeas corpus; nem emberi állatok.

1 | BEVEZETÉS
A történelem során fontos előrelépések történtek az állatok jogai terén, többek
között a Habeas Corpus kérdésében, azonban még mindig sok ellenállás
tapasztalható az állatoknak mint jogtulajdonosoknak és érző lényeknek a
figyelembevételével szemben.
A környezetvédelem még mindig összetett kérdés, mivel több ismeretterületet is
felölel, ráadásul más témákhoz képest a jog számára nemrégiben vált aktuálissá.
Leuzinger (2002) rámutat, hogy az állatok védelme nem önzetlen hozzáállás az
ember részéről, azonban az állatok létezése közvetlenül összefügg az állatok
megőrzésével.
A paradigmaváltások állandóak a történelemben, emlékezve arra, hogy a
feketéket és a nőket olyannyira a törvény dolgainak tekintették, hogy az előbbieket a
vevő tulajdonjogával együtt vásárolták meg, az utóbbiaknak pedig hozományt
ajánlottak (FRANCIONE, 1993).
A nőket, a feketéket és a nem emberi állatokat valóban azért nem tekintik vagy
nem tekintik a jogok alanyainak, mert nem érdemlik meg, vagy ez annakköszönhető,
hogy az embereknek szükségük van arra, hogy felsőbbrendűnek tartsák magukat,
hogy érvényesülni tudjanak a társadalomban (ROLLO, 2015).
Míg

az

emberi

cselekedetek

számtalanszor

alkalmaznak

önkényes

intézkedéseket a nem emberi állatokkal szemben. Richard Dawkins1 számos
evolúciós tanulmány után arra a következtetésre jut, hogy:
Egy állat életének "értéke" csak a tulajdonosának a pótlási költsége vagy egy ritka faj esetében az emberiségnek. De a Homo címke megkötése
1. Richard Dawkins: brit etológus, evolúcióbiológus és író. Az Oxfordi Egyetem a tudományok doktora címet
adományozta neki, és különböző egyetemek tiszteletbeli tudományos fokozatai vannak.
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sapiens egy apró, érzéketlen, embrionális szövetdarabkává, és az élete
hirtelen végtelen és felbecsülhetetlen értékűvé válik.

Az értekezés végigveszi a Habeas Corpus bevezetésének elfogadhatóságát a
nem emberi állatok esetében, és azt, hogy miért kell őket megvédeni ezen
alkotmányos jogorvoslati lehetőséggel, valamint konkrét eseteket mutat be,
amelyekben
A Habeas Corpus
megszüntetéséhez.

alapvető

fontosságú

volt

a

főemlősök

szenvedésének

2 | ÁLLATI JOGOK
Az állatjog számára jelentős előrelépés volt az állatjog mint önálló tudományág
létrejötte, amely a kérdést az állatetika keretein belül elemzi.
Az emberek és az állatok tárgyiasításával kapcsolatos kérdésekkel szemben a
világ különböző részein számos egyetem kezdte meg tanulmányait az állatokkal
kapcsolatos jog és etika területén, kiemelve az Oxfordi Egyetemet, amely az Oxfordi
Állatetikai Központot hozta létre.

3 | ÁLLATI EVOLÚCIÓ
Charles2 Darwin angol természettudós 1859-ben publikálta az evolúciókutatás
egyik legfontosabb művét, "A fajok eredete természetes kiválasztódás útján" címűt,
amelynek terjedelmében feltárja az élet evolúciójának titkát bolygónkon, és arra a
következtetésre jutott, hogy
"Az ember és a magasabb rendű állatok között nincs alapvető különbség a
mentális képességek tekintetében. Az emberi elme és a magasabb rendű állatok
elméje között minden bizonnyal csak fokban, nem pedig fajtában van különbség."

Charles Darwin tanulmányozta az állati érzelmeket, és arra a következtetésre
jutott, hogy az emberi érzelmeket az állatok is érzékelik, olyan érzéseket, mint a
harag, a boldogság, a szomorúság, az ellenszenv, a félelem és a meglepetés.
Később más kutatók olyan érzéseket írtak le, mint a féltékenység, megvetés,
szégyen, zavar, együttérzés, bűntudat, büszkeség, irigység, csodálat és felháborodás
(CASTILHO, 2012).
Darwin beszámolóját megerősítve, kognitív idegtudósok, neurofarmakológusok,
neurofiziológusok, neuroanatómusok és számítástudományi idegtudósok gyűltek
össze

a

Cambridge-i

Egyetemen,

hogy

újraértékeljék

a

tudatosság

megtapasztalásának és a kapcsolódó viselkedések neurobiológiai alapjait, és
bemutassák a nem emberi állatok tudatosságáról szóló nyilatkozatot3 , amelynek
szerzői Philip Low, David Edelman és Christof Koch.
2. Charles Darwin: (1809-1882) angol természettudós, "A fajok eredete" című könyv szerzője. Megfogalmazta a
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fajok evolúciójának elméletét, előre látta a genetikai mechanizmusokat és megalapozta a modern biológiát. Őt
tartják a "fajok evolúciójának elméletének" atyjának.
3. A Cambridge-i nyilatkozat a tudatosságról című kötetet Philip Low írta, és Jaak Panksepp, Diana Reiss, David
Edelman, Bruno Van Swinderen, Philip Low és Christof Koch szerkesztette. A nyilatkozatot Cambridge-ben tették
közzé,
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"Úgy tűnik, hogy a neokortex hiánya nem akadályozza meg a szervezetet abban,
hogy affektív állapotokat éljen át. Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a nem
emberi állatok rendelkeznek a tudatállapotok neuroanatómiai, neurokémiai és
neurofiziológiai
szubsztrátumaival,
valamint
a
szándékos
viselkedés
képességével. Következésképpen a bizonyítékok súlya arra utal, hogy nem csak az
ember rendelkezik a tudatosságot létrehozó neurológiai szubsztrátumokkal. A nem
emberi állatok, beleértve az összes emlőst és madarat, és sok más élőlény, köztük
a polipok is, szintén rendelkeznek ezekkel a neurológiai szubsztrátokkal."

Több csimpánzcsoport viselkedésének szisztematikus megfigyelése lehetővé
tette az egyes populációkra jellemző viselkedésminták, például a társas interakciók, a
konfliktusok motivációi és a békülési mechanizmusok, a szülői gondoskodás, a
szaporodási stratégiák, a testkifejezések és az eszközhasználat ellenőrzését, és arra
a következtetésre jutott, hogy az egyes csoportok különböző kultúrákból állnak
(RAPCHAN, 2010).
A közönséges és törpe csimpánzok DNS-e körülbelül 0,7%-ban különbözik, és
körülbelül hárommillió évvel ezelőtt váltak el egymástól. Az emberi és a csimpánz
DNS 98,4%-ban hasonló. A gorilla DNS körülbelül 2,3%-ban különbözik a csimpánz
DNS-től (DIAMOND, 2010). A molekuláris bizonyítékok arra utalnak, hogy a
csimpánzokkal közös ősünk öt és hét millió évvel ezelőtt élt Afrikában, ami az
evolúciós mintákat tekintve nem sok (DAWKINS, 1993). Ezért az emberi DNS jobban
hasonlít a csimpánzokéhoz, mint a gorillákéhoz.
Hogyan sérülhet egy olyan lény szabadsághoz és élethez való alapvető joga,
amelyről bebizonyosodott, hogy oly sok hasonlóságot mutat az emberrel, ahogyan ez
a csimpánzok esetében történik?

4 | NEMZETKÖZI JOG
Az argentin Legfelsőbb Bíróság tágan értelmezve utal arra, hogy:
"Dinamikus és nem statikus jogértelmezésből kiindulva szükséges az állatokat
jogalanyként elismerni, mivel a nem emberi alanyok jogtulajdonosok, így
védelmükre a megfelelő hatáskörök keretein belül van szükség"

Franciaországban az állatokkal kapcsolatos felfogás, a francia parlament
módosítja a Polgári Törvénykönyvet, és elismeri őket érző lényként. Az állatoknak
vannak érzéseik, nem szabad őket dolgoknak tekinteni, így mivel vannak érzéseik,
jogaik megsértésének vannak kitéve (AVANCINI, 2015).
Portugáliában
meghatározták

az

a

közelmúltban

állatok

jogi

a

Polgári

státuszát,

és

Törvénykönyv
elismerték,

módosításával

hogy

az

állatok

érzékenységgel felruházott élőlények (LEI 8/2017).
Angliában, 2012 júliusában, a Francis Crick Emlékkonferencián a tudatosságról az emberi és nem emberi
szervezetekben.
-Human Animals, Cambridge-i Egyetem. Stephen Hawking jelen volt, amikor aláírta a nyilatkozatot.
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Az Egyesült Államokban a bíróságok már az állatokat is jogokkal és méltósággal
rendelkezőnek tekintik. A San Franciscó-i bíróság úgy döntött, hogy a delfineket és
bálnákat fogságból szabadon kell engedni, hogy természetes környezetben
élhessenek.
Talán nem érzékelik e döntések ideológiai jelentőségét, amelyek az állatokat
személyként ismerik el, akik, bár nem emberek, de rendelkeznek méltósággal,
amennyiben érzésekkel rendelkeznek.

5 | BRAZIL JOG
A brazil jogalkotás első mérföldkövét a környezetvédelmi kérdésekben az 1924.
évi 16 590. számú rendelet jelentette, amely az állatokat védi a bántalmazás és a
kegyetlenség ellen. Ezt követően született meg az 1934. évi 24.645. sz. rendelet4 ,
amely részben továbbra is hatályban van, biztosítja, hogy az állatok a jog alanyai
legyenek, mivel az Államügyészség és az állatvédő társadalom tagjai jogi
képviselőként segíthetik őket a bíróságon, szabályozva az állatokkal szembeni rossz
bánásmód és kegyetlenség harmincegy típusát, így az állatok védelmével
kapcsolatos jogi érdekek merülnek fel (RODRIGUES, 2008).
Az 1988-as alkotmány 225. cikke védi az állatokat és a környezetet. Tagore
(2005) azt javasolja, hogy az Alkotmány a nem emberi életformák eredendő
értékének

elismerését

az

ember

tevékenységével

szembeni

védelemmel

demonstrálta, az állati élet pusztán instrumentális felfogásával szembeni ellenkezést
sugallva, ami ellentmond a Polgári Törvénykönyv osztályozásának rendelkezéseivel.
A szövetségi alkotmányon kívül létezik az 1998. évi 9605. törvény, amely a
környezeti bűncselekményekről rendelkezik, modern és meglepő újításokat hozva a
környezettel kapcsolatos bűncselekmények elleni küzdelemben.

6 | AZ ELMÉLETEK
6.1 Antropocentrikus elmélet
A brazil jogban, csakúgy, mint sok más országban, az állatokat dolognak,
féltulajdonnak, valakinek a tulajdonának tekintik. E gondolat eredete az
antropocentrikus eszméből ered, amely az embert állítja a világegyetem
középpontjába. Az antropocentrizmus olyan filozófusok racionalista álláspontjaiból
ered, mint pl.
Kant és Descartes, amely az értelmet az emberi lény kizárólagos tulajdonságának
tekinti (KURATOMI, 2011). A társadalom tehát úgy értelmezi, hogy a környezetnek
kizárólag az emberi szükségletek kielégítésére kell szolgálnia, és nem szabad
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reflektálnia
4.BRASZILIA. 1934. július 10-i 24.645. sz. rendelet. Elérhető: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1930-1949/D24645.htm> Hozzáférés: 2018.01.05.
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a körülötte lévő erkölcsi kérdésről.
Ebből a gondolatból született meg a fajiság, amely azt állítja, hogy az emberi
fajhoz nem tartozó lények szabadon kizsákmányolhatók, vagy hogy az állatok
kevésbé intelligensek, ezért érdekeiket nem szabad figyelembe venni a jog világában.
Ez az elv azt jelenti, hogy nem törődünk más lényekkel azok képességei vagy fizikai
tulajdonságai miatt.
Peter Singer5 (2008) megállapítja, hogy a fajgyűlölet olyan előítélet vagy
hozzáállás, amely egy faj tagjainak érdekeit előnyben részesíti más fajok tagjaival
szemben.
6.2 Az állatok mint érző lények
Számos szerző igyekezett meghatározni az érzőképességet az állatokkal
kapcsolatban, és megpróbálták összehasonlítani az emberi szempontokat az
állatokéval, hogy érző lénynek tekintsék őket (SANTOS, 2017).
Bentham6 azt állítja, hogy a nem emberi állatok fájdalomérzetének képessége
jellemző arra, hogy érzőképességet tulajdonítsunk nekik, valamint hogy garantáljuk
számukra a jogalanyi státuszt. Ugyanezt a feltevést használja Gary Francione7
(2013), mivel nincs ok arra, hogy a jog ne védje meg az állatokat a szenvedésük
ismeretében.
6.3 Abolitionizmus
Az abolicionizmus nem ismeri el, hogy az állatok az ember eszközei, az a
meggyőződés, hogy az állatok eredendő értékkel rendelkeznek, érző, életrevaló,
autonóm vagy komplex mentális élettel rendelkező állapotuknál fogva még mindig
rendelkeznek erkölcsiséggel.
Tom Regan (2004) az Empty Cages (Üres ketrecek) című művében tézisének
alátámasztására az élet szubjektumának tézisét támogatja, amely felismeri, hogy a
lény a hite, vágyai, tudata és érzékenysége révén válik egyedivé (TRINDADE, 2011).
Jelenleg azonban, amikor egy emberi érdek ütközik egy nem emberi érdekkel, az
utóbbiak jogai teljesen kizártak az előbbiek érdekeivel szemben. A gazdasági
érdekek felülkerekednek a környezet érdekein, ami számos következménnyel jár az
állatokra nézve, és a jövőben magára az emberre nézve is. A környezetvédelmi
törvényt az ember javára idealizálták, mivel az antropocentrizmus átitatódott vele;
Paulo de Bessa Antunes szavai szerint
(2014)
5. Peter Albert David Singer ausztrál filozófus, az egyesült államokbeli Princeton Egyetem professzora. A gyakorlati
etika területén dolgozik, és megalapította a Humán Bioetikai Központot. Az Állatok felszabadítása című könyve
nagy hatással volt az állatok ügyére.
6. Jeremy Bentham angol filozófus és jogász, az utilitarizmus néven ismert politikai filozófia megalkotója.
7. Gary Francione amerikai jogászprofesszor, aki úttörő szerepet játszott az abolicionista elméletben. A
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jogtudományok kiváló professzora címet viseli.
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"Az Alkotmányunkban és a Riói Nyilatkozatban - bár ez utóbbi nem kötelező
érvényű - rögzítettek szerint az ember áll a környezetvédelmi jog középpontjában,
amely az ember miatt létezik, és azért, hogy jobban élhessen a Földön".

6.4 Autonómia
Az állatok jogainak fontos védelmezője az ügyvéd Steve Wise8 . Az állatok
alapvető jogainak biztosítása érdekében az autonómia kritériumának elfogadásával
hozzájárult az állatok jogi szabályozásba való beillesztéséhez. A szerző a Nagy
Főemlősök Projekthez közelítve elemezte a bonobók ("törpecsimpánzok") és a
csimpánzok elméje közötti hasonlóságot, és arra a következtetésre jutott, hogy a
tudatosság fokozatait illetően nincs meghatározás és osztályozás (SANTOS, 2017).
A szerző az autonómiát úgy osztályozza, mint a vágyakozásra képes szubjektumot,
amely szándékosan próbálja elérni vágyait, és amelynek van egy olyan elképzelése
önmagáról, amely elegendő ahhoz, hogy megkülönböztesse önmagát a környezettől,
és azonosítani tudja magát mint vágyakozót.
6.5 Komplex mentális élet
A brazil bíróságokon Heron José Santana Gordilho9 által előterjesztett tézis
rámutat arra, hogy az állatok összetett szellemi élete nyilvánvaló, hogy jogokkal
rendelkeznek, következtetései Darwin elméletén alapulnak.
A szerző, amikor azt elemzi, hogy az eljárásjog hogyan védi a deperszonalizált
entitások jogait, arra a következtetésre jut, hogy amikor a jogszabályok lehetővé
teszik, lehetséges az állatokat mint deperszonalizált jogok alanyait védeni
(GORDILLO, 2012).

7 | JOGALAPOK
Peter Saladin három etikai alapelv bemutatásával meghatározó szerepet
játszott az állatok helyzetének megváltoztatásában Svájcban: a) a szolidaritás elve
(generáción belüli igazságosság); b) az emberi tisztelet elve a nem emberi környezet
iránt (fajok közötti igazságosság); c) a jövő generációk iránti felelősség elve
(generációk közötti igazságosság). A szerző úgy értelmezi, hogy az embernek
harmóniában kell lennie az élet minden formájával, mert beleilleszkedik a természeti
környezetbe (SARLET, 2007).
Az élethez, a szabadsághoz és az egyenlőséghez való jog az élet javai,
amelyeket az emberi történelem során az emberi szükséglet adott meg. Ezek a jogok
elidegeníthetetlenek, elidegeníthetetlenek és elidegeníthetetlenek.
8. Steven M. Wise amerikai professzor, aki állatvédelmi kérdésekre, primatológiára és állati intelligenciára
szakosodott. Az állatok jogait tanítja a Harvard Law School , a Vermont Law School , a John Marshall Law School,
a Lewis and Clark Law School és a Tufts University School of Veterinary Medicine egyetemeken. Számos főemlős
állat nevében nyújtott be Habeas Corpus keresetet. A Nohuman Rights Project civil szervezet alapítója és elnöke.
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9.b Heron Gordilho országos szinten kiemelkedett az állatok jogaiért folytatott küzdelemben. Ő volt az első kutató,
aki Brazíliában doktori disszertációt írt az állatjogról Állatfelszabadítás címmel. Az MP/BA igazságügyi promótere,
a Habeas Corpus-t a svájci csimpánzok javára írta elő.
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és a fel nem mondhatóság (BRITTO, 2010).
7.1 Személy a jogrendben
Migliore (2012) szerint a jogszabályok nem emelték ki a személyek fogalmának
taxatív felsorolását, ebből következik, hogy a személyek fogalma az evolúciónak
köszönhető. A megfelelő osztályozás az embereket emberi, nem emberi és jogi
személyekre osztaná.
Kelsen különbséget tesz az ember és a személy fogalma között, az előbbi a
biológia és a fiziológia fogalma. A személy mint a jogtudomány, a jogi normák
elemzésének meghatározása. Ezért nem minden ember emberi lény, és nem minden
embernek vannak érdekei, ellentétben a dolgokkal, amelyek az érdeklődés tárgyai.
Francione (1993) szerint egyesek azzal érvelhetnek, hogy a jogi személyiség
fogalma nem terjeszthető ki másra, csak az emberi személyekre. Valójában az az
általános nézet, hogy az embereknek jogi személyiségük van, és hogy csak az ember
lehet személy. A jogi doktrína rövid vizsgálata azonban azt mutatja, hogy ez a nézet
helytelen. Nem minden ember tekinthető (vagy számított) személynek, és nem
minden jogi személy ember."
7.2 Kapacitás
Míg a teljesen cselekvőképtelenek és az értelmi fogyatékosok gyakran nem értik
meg megfelelően, nem hagyják figyelmen kívül őket, amikor jogaik védelméről van
szó, és ebben az esetben képviselőt jelölnek ki érdekeik védelmére.
Ugyanebben az értelemben Edna Cardoso Dias (2005) azt javasolja, hogy még
ha az állatok nem is képesek bíróság előtt megjelenni, az ügyészségnek és a
kollektívának alkotmányos rendelkezés alapján képviselnie kell őket. Még ha az
állatok a képviselet intézményén keresztül követelik is jogaikat, személyiséggel
felruházott jogalanyok, ahogy ez a cselekvőképtelen lények esetében is előfordul.
7.3 Az egyenlőség elve
Az egyenlőség elvének előfeltétele, hogy az egyenlőket egyenlően, az
egyenlőtleneket pedig egyenlőtlenségüknek megfelelően egyenlőtlenül kezeljük. Ez
az elv elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogy az állatok a szenvedést okozó
ágens előtt hiposzufficienciában lesznek, mivel az állat viselkedéses módon tudja
kifejezni magát, és nem az ember számára érthető szóbeli nyelv segítségével. Tom
Regan számára az egyenlőség elvét a nem emberi állatoknak a jogrendszerbe való
bevonásától kell mérni, annak kockázatával, hogy magát az emberi egyenlőséget
nem tartják tiszteletben, mivel ez a relativizálást konfigurálja.
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elv (OLIVEIRA, 2004).
7.4 A szabadsághoz való jog
A szabadság megelőzte a társadalmat, a törvényt és az államot. Canotilho
(1997) szerint ez az alapvető jog időtlen és egyetemes.
Sok az alapvető jog, azonban a szabadság számos más joggal is összefügg,
még az élethez való joggal is, amely az emberi méltósághoz való értékes jog.
Noberto Bobbio szerint (1992)
"Elméleti szempontból mindig is azt állítottam - és új érvekkel megerősítve ma is
azt állítom -, hogy az ember jogai, bármilyen alapvetőek is legyenek, történelmi
jogok, vagyis bizonyos körülmények között születnek, a régi hatalmakkal szemben
az új szabadságjogok védelmében folytatott küzdelmek jellemzik őket, és
fokozatosan születnek, nem egyszerre és nem mindenki számára egyszerre."

Történelmileg a szabadság hiánya a rabszolgasághoz kapcsolódott, amelyben
az embereket olyan dolgoknak tekintették, amelyeket mindenféle teher nélkül ki
lehetett használni a cselekményt végrehajtó szerző számára (KURATAMI. 2011).
Ruth

Harrison

felfedezései

az

állatok

termelési

eszközökben

való

kizsákmányolásáról az állatok viselkedéséről és jólétéről szóló tanulmányok indultak
el. E megállapítások eredményeként jött létre a Mezőgazdasági Állatok Jóléti
Tanácsa10 , amely arra a következtetésre jutott, hogy az állatoknak szabadságra van
szükségük, nevezetesen: Az éhségtől és szomjúságtól való mentesség; a
kényelmetlenségtől való mentesség; a fájdalomtól, betegségtől vagy sérüléstől való
mentesség; a faj természetes viselkedési formáinak szabad kifejezése; a félelemtől
és stressztől való mentesség.
Kétségtelen, hogy az állatoknak joguk van a Szabadsághoz, és ez a jog nem
mentesítheti magát a megoldás megtalálása nélkül. Fontos hangsúlyozni, hogy a
szélsőséges szabadságkorlátozással élő állatoknál pszichés zavarok alakulnak ki,
mint például kannibalizmus, öncsonkítás, bizarr viselkedés (REGAN, 2002).
A nem emberi állatok szabadságától való megfosztás Habeas Corpus-t igényel,
mivel a bajba jutott állat nem várhatja meg, hogy egyensúlyát helyreállítsák.
7.5 Környezetvédelmi jog
A társadalmi és környezeti fejlődés közötti kiegyensúlyozott egyensúly
megteremtésének szükségessége a jelen és a jövő nemzedékek életminőségére
tekintettel a közeljövőben a társadalmi-környezeti és demokratikus jogállamiságra ad
okot (MOLINARO, 2008). Ebben az államban az egyik alapelv az élethez való
alapvető jogon és az azt alátámasztó alapok fenntartásán alapul, vagyis a
kiegyensúlyozott és egészséges környezet megvalósítja az emberi személy
méltóságát és a
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10. A Mezőgazdasági Állatok Jóléti Bizottsága ( FAWC ) egy független tanácsadó testület, amelyet Nagy-Britannia
kormánya hozott létre 2011-ben.
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élet (MEDEIROS, 2013).
7.6 Habeas Corpus
Az 1891-es alkotmány óta előírt alkotmányos jogorvoslatot Rui Barbosa mind a
büntető-, mind a polgári jogban alkalmazta. A végzés sokszor nem érte el a célját,
azonban paradigmaváltást hozott, például amikor az abolicionista Luiz Gama Habeas
Corpus-t nyújtott be Caetano Congo rabszolga érdekében, akit São Paulóban
bebörtönöztek, mert elmenekült egy farmról. Bár a rabszolga visszakerült a
tulajdonosához,

a

rabszolga-kereskedelmet

betiltották,

a

rabszolgamodell

meggyengülése mellett (GORDILHO, 2012).
A Habeas Corpus, amelyről a szövetségi alkotmány 5. cikke és a büntetőeljárási
törvénykönyv egyaránt rendelkezik, a szabadságot, a ki- és bejárás jogát garantáló
jogorvoslat, ha joggal való visszaélés vagy jogellenesség történik. Ez egy népi
kereset, mivel bármely személy pert indíthat saját vagy mások jogainak védelme
érdekében.
Mint Nucci (2017), a Habeas Corpus mind a kényszerítő hatóság aktusa, mind a
magánjogi visszaélések ellen benyújtható, és mind szabadságjogi, mind megelőző
formaként benyújtható, mivel gyorsasága eltér más olyan eljárásoktól, amelyek célja
a szabadsághoz való jog biztosítása jogellenes vagy alkotmányellenes cselekmény
által. Ahogy Nucci (2017) rámutat
"a Habeas Corpus kereset feltételeinek elemzését rugalmasabban kell
elvégezni, mint egy másik keresetét. A kétségnek a kérelmezőnek és a betegnek
kell kedveznie, soha nem magának az államnak".

A Habeas Corpus kapcsolatban a létfeltételek a folyamat, arra a következtetésre
jutott, hogy ismét a szabadság mind a megközelítés az Alkotmány, mint a
büntetőeljárási törvénykönyv, előírja, hogy a szabadság a szabály, és kell alkalmazni,
hogy azok, akiknek szükségük van rá, széles körben alkalmazható, korlátozva
semmit a kérdésben a nem emberi állatok.
Ami valójában megakadályozza, hogy a polgári besorolás, amely arra enged
következtetni, hogy a főemlősök, mint áruk, amelyek hajlamosak a kisajátításra, de
ha megnézzük a fő alapja a polgári perrendtartás, hogy ez a törvénykönyv a hatalom,
hogy foglalkozzon a tulajdonviszonyok, hogy a forgatókönyv a vagyon, és valójában a
szövetségi alkotmány és a büntetőeljárási törvénykönyv, hogy foglalkoznak a
szabadság és az írásba, és soha nem a bejelentés a kereset beadása tilos a nem
emberi állatok.
7.7 Habeas Corpus - Nagy főemlősök
A nemrégiben benyújtott kereset a főemlősökre vonatkozik, és célja, hogy
megszabadítsa ezeket az állatokat az embertelen körülmények közül, amelyeknek
A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

15. fejezet

288

önkényesen kiteszik őket. Mivel elismerik ezeknek az állatoknak az autonómiáját,
érzőképességét és a társaikkal való együttélés iránti igényét, a bezártság
kínszenvedéssé vált a következők számára
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ezeket az állatokat, a szabadságuk nélkülözhetetlenségét az igazságszolgáltatás által
támogatva.
Wolfgang Köhler német pszichológus (1999) szerint az elszigetelt csimpánz
viselkedése nem hiteles, mert viselkedésének kialakulásában társaitól függ.
Az alkotmányos jogorvoslat bevezetése a Habeas Corpus esetében a "valaki"
szó tág értelmezésétől függ a nagyprímások számára az alapvető jogaik biztosítása
érdekében. Az Alkotmány csak valakinek garantálja a Habeas Corpus garanciáját,
amikor valakire hivatkozunk, akkor azt a személyt határozzuk meg, aki erkölcsi, jogi
vagy egyéni, és ezt a szempontot nem csak az emberekre kell vonatkoztatni
(GORDILHO, 2008).
Mivel a büntetőeljárási törvénykönyv 3. cikke szerint a büntetőeljárási
törvénykönyv értelmezésének kiterjedtnek kell lennie az alkalmazhatóságára, ezért a
Habeas Corpusnak, a törvénykönyv 647. cikkében leírt autonóm intézkedésnek
követnie kell az ott szereplő értelmezéseket, biztosítva a valaki szó kiterjesztését
annak érdekében, hogy megvédje annak szabadságát, akit jogtalanul tartóztatnak le
vagy börtönöznek be, legyen az emberi vagy nem emberi állat.
Továbbá, ha a jogalkotó szándékában állt volna korlátozni a törvényes
személyek jogát a Habeas Corpus benyújtására, akkor az emberi személy szót
illesztette volna be, és nem a valaki kifejezést.
Az Egyesült Államokban, Brazíliában és Argentínában a csimpánzok javára
nyújtottak be keresetet, néhány bírósági vereséggel, a két legemblematikusabb
esetet fogjuk bemutatni, amelyekben paradigmaváltás történt.

7.7.1 Svájci tok
A Salvador állatkertben ketrecbe zárt svájci csimpánz habeas corpusát a Heron
José de Santana Gordilho ügyész (2012) nyújtotta be azzal az érveléssel, hogy a
csimpánz mozgásszabadságát korlátozták egy kis szerkezetben és a szerkezetbe
való beszivárgásokkal.
A bíró az alperesre hivatkozva elismerte az eljárást, azonban az állat a
határozat meghozatala előtt elpusztult, és a tárgy elvesztésével az eljárás érdemi
határozat nélkül megszűnt. Megállapítható, hogy mivel az eljárás a kényszerítő
hatóság idézésével folyt, érthető, hogy a bíró elfogadta, hogy a csimpánz a jog
alanya, és mivel ebben a cselekményben alkalmatlan volt, a Közügyminisztérium
képviselte, ami történelmi bírói precedenst jelentett, és mérföldkőnek számított a
brazil jogban (GORDILHO, 2012).

7.7.2 Cecilia esete
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Cecilia, egy csimpánz, aki elszigetelten, egészségtelen helyen élt az argentínai
Mendonza állatkertben. E tények miatt Dr. Pablo Buompadre ügyvéd habeas corpus-t
nyújtott be azzal a céllal, hogy az állatkertből a Sorocaba/ SP-i Nagy Főemlősök
Menedékébe szállítsák.
Az argentin igazságszolgáltatás egy példátlan döntéssel helyt adott a Habeas
Corpusnak, ami egyben azt is eredményezte, hogy sikeresen elszállították
Argentínából a brazíliai főemlős-menedékhelyre.
A Mendozai Garanciaper (2016) szerint Cecília a természeti örökséghez
tartozik, és a természeti és kulturális örökség megőrzése, valamint azéletminőséghez
való jog a környezethez való jogot képezi, amely kollektív jellegű, az egész közösség
érdekét szolgáló jog. Egy csimpánz nem lehet szórakoztató tárgy, tengerimalac vagy
puszta kiállítási tárgy, mert racionális és érzelmi lények, és alapvető jogaiknak
garantáltnak kell lenniük.
Ennek eredményeképpen Argentína megváltoztatta az állatokról alkotott
felfogását, és fontos precedenst teremtett, hogy az állatok a félmozgásos lények
helyett jogokkal rendelkező alanyok legyenek.

8 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
A tudományos kutatás fejlődésével bebizonyosodott, hogy a nem emberi
állatoknak érdekeik vannak, ellentétben a dolgokkal, amelyeket egyszerűen csak
használnak. Az állatok azonban az emberi érdekek nevében önkényes erőszak
tárgyai. Ezért, mivel a nem emberi állatok jogait nem védték a szabadsághoz való jog
tekintetében használták a Habeas Corpus intézményét.
Ahhoz, hogy egy állat jogosult legyen a végzésre, jogalanyiságra van szükség,
és a célok eléréséhez paradigmaváltás elfogadására volt szükség. Számos tudós
olyan kritériumokat használt, mint a személy fogalmának meghatározása a jog
számára, az extenzív hermeneutika fogalmaiból kiindulva; a bírósági jelenlét
képessége; az alapvető jogok, különösen a szabadság korlátozásának tilalma; a nem
emberi állat érző viselkedése; a környezetvédelmi jogi jogszabályok és sokszor a
tudományos felfedezések, amelyek eltéréseket mutatnak a jogban alkalmazottaktól.
Néhány kudarcot vallott az intézet nem emberi állatokra vonatkozó jogalapja. A
svájci csimpánzügy azonban fontos jogtudományi precedenst teremtett, és
Argentínában egy példátlan döntés értelmében a Habeas Corpus jogállást
biztosították a Cecilia nevű csimpánznak.
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1 | BEVEZETÉS
Ez az írás a demokrácia hatékonysága és a szövetségi alkotmány
szupremáciája közötti kapcsolatot kívánja elemezni, szemben az STF alkotmányos
hatáskörével, amely azáltal, hogy a Magna Carta legfőbb őrének tekinti magát, majd
nem

tartja

be

az

abban

megállapított

hatásköröket,

következésképpen

jogbizonytalanságot teremt.
A téma jelentős jogi relevanciát nyer, mivel a demokrácia védelmének ürügyén
a bevett alkotmányos előírások be nem tartása a hatalom koncentrálódását
eredményezné az úgynevezett "bírói decisionizmus" kezében, ami fokozatosan és
észrevétlenül az alkotmányos jogok és garanciák állítólagos védelmével álcázott
önkényuralomhoz vezethet.
Ebben az értelemben meg kell jegyezni, hogy a hatalommegosztás a
demokratikus

állam

dekoncentrációjára

keresésének

törekszik

a

egyik

funkciók

előfeltétele,
megosztásától

mivel
és

a
az

hatalom
autonómia

biztosításától.
A Brazíliában elfogadott büntetőeljárási rendszerről folytatott doktrinális vita
ellenére vannak olyanok, akik a vádrendszer vagy akár a vegyes rendszer túlsúlyát
védik, mindkettő a megfelelő jogi eljárás eszméjét védi, amely a pártatlansághoz
ragaszkodik, amely a vád, az ítélet és a védelem funkcióinak szétválasztásában,
valamint a joghatósági tehetetlenségben testesül meg.
A tárgyalt szempontokat figyelembe véve e munka célja, hogy kritikusan
elemezze a Számvevőszék által hivatalból indított vizsgálatot, tekintettel a lehetséges
álhírekről és az STF néhány miniszterét ért fenyegetésekről szóló hírekre, valamint a
vizsgálat során hozott egyéb intézkedések elfogadására.

2 | A FAKE NEWS-VIZSGÁLAT ÉS A SZÖVETSÉGI LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
MINISZTEREI ÁLTAL ELFOGADOTT TÓGÁS INKVIZÍTORI SZEREPVÁLLALÁS
A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság - STF tagjai és családtagjaik ellen elkövetett
esetleges becsület elleni bűncselekmények és fenyegetések kivizsgálása érdekében
Dias

Toffoli

miniszter

elrendelte

a

vizsgálat

megindítását

az

STF

belső

szabályzatának 43. cikke alapján, amely kimondja:
43. cikk - A Bíróság székhelyén vagy telephelyén elkövetett büntetőjogi jogsértés
esetén az elnök vizsgálatot kezdeményez, ha az a hatáskörébe tartozó hatóságot
vagy személyt érint, vagy ezt a feladatot más miniszterre ruházza át.
1. § Egyéb esetekben az elnök az e cikkben meghatározott módon járhat el, vagy
kérheti az illetékes hatóságot, hogy indítson vizsgálatot.
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Ezenkívül az "ad hoc" előadó, Alexandre Moraes miniszter döntése alapján a
Crusoe magazin és az O Antagonista portál által készített riportot, amelyben Dias
Toffoli és Marcelo Odebrecht, a Lava- Jato feljelentője érintett, valamint a házkutatási
és lefoglalási parancsok kiadásának meghatározása a nyomozás célpontjainak
állítólagos címein, visszavonták a nyilvánosságtól.
Valójában az ügyészség hatáskörének kifejezett kisajátításáról van szó, mivel
az ügyészség feladata, hogy a nyomozás megindításához szükséges meggyőző
elemek meglétéről mérlegeljen a rendőrséggel együtt, amely szintén hatáskörrel
rendelkezik a szabálysértések kivizsgálására.
Bár a bírónak nem szabad puszta szemlélőként eljárnia, távol kell tartania
magát az előzetes nyomozástól és a felekre jellemző tevékenységektől, és csak a
törvény által megengedett esetekben kell hivatalból eljárnia, hogy elkerülje az
ítélethozatalt megelőző ítéleteket.
Figyelemre méltó, hogy bár Brazília elfogadja az akkuzatóriumi büntetőeljárási
rendszert, vagy egyes tudósok szerint a vegyes büntetőeljárási rendszert, ebben az
esetben megfigyelhető az inkvizítori rendszer hallgatólagos megmentése, amely
megtartja jellemzőnek azt a tényt, hogy a vád, a védelem és az ítélkezés funkciói
egyetlen személy kezében vannak, aki inkvizítori bírónak minősül, ami nyilvánvalóan
veszélyezteti a pártatlanságát, és nem kell beszélni a teljes ellentmondásosságról,
tekintettel e funkciók összeegyeztethetetlenségére.
Megfigyelhető továbbá az inkvizítori rendszer túlsúlya abban, ami az önkénynek
az állami legitimitás keresésének indokaként való felhasználására utal, valamint a
bírónak a széles körű vizsgálati és bizonyítási jogkörökkel felruházott alakja, akinek
szabadságában áll ezeket hivatalból, azaz a vádlott vagy az ügyészség kérésétől
függetlenül meghatározni.
Ezért a köztársasági főügyész, Raquel Dodge kérte a vizsgálat archiválását,
rámutatva a hatalmi ágak szétválasztásának megsértésére. Alexandre de Moraes
miniszter azonban elutasította ezt a kérelmet, mivel nem volt rá jogi alátámasztás.
Megállapítható tehát a föderatív elvek és a hatalommegosztás - a demokrácia
hatékonyságának egyik tényezője - figyelmen kívül hagyása, amely ellentétes a
funkciók elosztásával és a jogalanyoknak biztosított autonómiával, és a hatáskörök
koncentrációjának kedvez.

3 | A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA ÉS ANNAK SZEREPE A
DEMOKRATIKUS JOGÁLLAMISÁG GARANTÁLÁSÁBAN
A

szövetségi

alkotmány

5.

cikkének

IV.

pontja

kimondja,

hogy

"a

gondolatnyilvánítás szabad, a névtelenség tilos", a XIV. pont pedig, hogy "az
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Az információhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított, és a forrás bizalmas
jellege megmarad, ha
a szakmai gyakorlathoz szükséges".
Mégis, ugyanez az eszköz a 220. cikkben szabályozza, hogy "a gondolat, az
alkotás, a kifejezés és az információ bármilyen formában, eljárással vagy eszközzel
történő megnyilvánulása nem szenvedhet semmilyen korlátozást, figyelemmel az
Alkotmány rendelkezéseire", és hogy "semmilyen törvény nem tartalmazhat olyan
rendelkezéseket, amelyek akadályát képezhetik az újságírói tájékoztatás teljes
szabadságának bármely médiumban, figyelemmel az Art. 5., IV., V., X., XIII. és XIV.
§-ában foglaltak szerint", és hogy "tilos minden politikai, ideológiai és művészeti
jellegű cenzúra", az 1. és 2. §-ban foglaltak szerint.
Így a véleménynyilvánítás szabadsága a vélemények, meggyőződések és
értékítéletek szabad kinyilvánításának képességeként jelenik meg, amellett, hogy
magában foglalja az információhoz való jogot, lehetővé téve a különböző
diskurzusokhoz való hozzáférést a valóság és annak értelmezési lehetőségeinek
megismerése érdekében, ami hozzájárul a kritikus gondolkodás fejlődéséhez, és
lehetővé teszi, hogy az információ mentes legyen a hatalom beavatkozásától.
Ebben

az

értelemben

Mendes

(2018,

390.

o.)

feltárja,

hogy

a

véleménynyilvánítás szabadsága olyan eszközként jelenik meg, amely biztosítja a
demokratikus rendszer működését és megőrzését, mivel a vélemények pluralizmusa
nélkülözhetetlenné válik a szabad akarat kialakulásához.
Annak ellenére azonban, hogy a szövetségi alkotmány által széles körben
védett alapvető jogról van szó, megfigyelhető az állampolgár szóláshoz való jogának
és következésképpen az emberi személy méltóságának és az állam demokratikus
struktúrájának kifejezett megsértése, mivel az információhoz való hozzáférés jogát
korlátozták az STF miniszterét idéző ügy visszavonásának meghatározásától és a
vizsgált személyek közösségi hálózatokhoz való hozzáférésének blokkolásától, amint
azt az előző fejezetben említettük.
Figyelmet kell fordítani a véleménynyilvánítás szabadságának túlzott és
aránytalan korlátozására, mivel az önkényes hatalom bevezetéséhez vezet, ami az
alapvető jogok tartalmának kiüresedését és az egyének alapvető magjának
védelmének

elvesztését

okozza,

ami

a

demokratikus

részvétel

erejének

csökkenéséhez vezet, ami ellentétes a szándékolt szerepével, amely az állam által
gyakorolt túlkapások megfékezésére irányul.
Nem lehet azonban azt mondani, hogy ez abszolút jog, és korlátozható az
Alkotmány, az alkotmányellenes jog vagy a súlyozás megítélése által, amikor az
alapelvek ütköznek, és a konkrét esetnek leginkább megfelelőt kell ellenőrizni.
Azt is meg kell jegyezni, hogy a betöltött pozíció, a közszereplő, fenntartja a
tudat, hogy a döntések provokálnak kritikát, nem pedig
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A bírósági csatorna használata pusztán az ítéleteivel való egyet nem értésen alapuló
elégedetlenségre arányos vagy akár ésszerű is, ami azzal a büntetéssel jár, hogy
még jobban "felfújja" az igazságszolgáltatást, hozzájárulva annak lassúságához.

4 | ÁLTALÁNOS HÁZKUTATÁSI ÉS LEFOGLALÁSI PARANCS
A büntetőeljárási törvénykönyv 240. cikke szabályozza a házkutatás és
lefoglalás intézményét, és azt a 243. cikkben említett elemek meglétéhez köti. Ily
módon a magánélet és az intimitás megsértése az igazságügyi hatóság által kiadott,
megfelelően indokolt határozat alapján engedélyezett, a szövetségi alkotmányban és
az alkotmányon kívüli jogszabályokban előírt eljárásokkal és korlátozásokkal
összhangban.
Ahhoz, hogy az intézkedés jogszerű legyen, a házkutatási és lefoglalási
parancsnak pontosan tartalmaznia kell a házkutatás tárgyának helyét. Ebben az
értelemben arra törekszik, hogy megvédje az egyént az állam által elkövetett
esetleges önkénytől.
A nyomozás célszemélyeinek állítólagos címeire kiadott házkutatási és
lefoglalási parancsok azonban nem meghatározott címekre is eljutottak, ami általános
parancsnak minősül, és következésképpen jogellenességhez vezet, mivel nem
tartotta be a jogszabályban előírt korlátokat. A jogellenességet már maga a Bíróság is
elismerte a Habeas Corpus 144159 és 163461 tárgyalásán, amelyben Gilmar
Mendes miniszter azt mondta, hogy "nem lehet bizonytalan, homályos vagy általános
felhatalmazás", a bizonyítékok jogellenessége mellett szavazva.
kapott.
Ebben az értelemben Lopes Júnior (2017, 424. o.) azt állítja, hogy
"A ház vagy a hely megjelölése, ahol a házkutatást végzik, alapvető fontosságú.
Nem indokolt, hogy a rendőrhatóság (vagy az ügyészség) a házkutatást és
lefoglalást a nyomozás első cselekményének tekintse. Az ember nem azért kutat,
hogy nyomozzon, hanem előbb nyomoz, és csak ha szükséges, postulálja a
házkutatást és a lefoglalást".

Továbbá

a

szelektivitás

lehetővé

válik

a

büntetőeljárásban,

ahol

az

intézkedéseket törékeny és szubjektív paraméterek alapján hozzák meg.
A cél tehát az, hogy kizárják a bizonytalan és relatív értékelés lehetőségét,
összhangban

az

ártatlanság

vélelmének

elvével,

amely

a

büntetőeljárás

garanciájából áll, amely védi a személyes szabadságot és kiemeli az ártatlanság
vélelmét, és az államra hárul az egyén bűnösségének bizonyítása.
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5 | BÍRÓI AKTIVIZMUS
Egy demokratikus jogállamban a végrehajtó, a törvényhozó és a bírói hatalom
által ellátott funkciók függetlenek és harmonikusak egymás között, amint azt a
szövetségi alkotmány 2. cikke is kimondja.
A hatalmi ágak szétválasztása az alkotmányos értékek és célok megvalósítása
érdekében jön létre, mivel korlátozza az önkényt, és kölcsönös felügyeletet biztosít,
elkerülve a hatalomgyakorlás koncentrációját.
A betartandó szükséges egyensúlyi helyzettel ellentétben azonban az
igazságszolgáltatási hatalom a többi hatalommal szembeni pozitív magatartása miatt
került előtérbe, az Alkotmány elsőbbségének biztosításának eszközeként.
Mielőtt belemennénk a magyarázatba, fontos hangsúlyozni a bíráskodás és a
bírói aktivizmus közötti különbséget, mert bár az utóbbi az előbbi következménye,
mégis különböző jelenségekről van szó. A bíráskodásra jellemző, hogy a többi
hatalom

elégtelen,

megtestesített,

ami

társadalmi

a

bírósági

vagy

védelem

politikai

elidegeníthetetlensége

visszahatással

felruházott

által
jogok

hatékonyságának biztosítása érdekében az igazságszolgáltatásra való átruházást
eredményezi. A bírói aktivizmust másrészt az igazságszolgáltatás proaktív fellépése
jellemzi a többi hatalmi ág teljesítményébe való beavatkozás tekintetében.
Ebben az értelemben Barroso "Az igazságszolgáltatás, az igazságügyi
aktivizmus és a demokratikus legitimáció" című cikkében leleplezi a helyzetet:
"A bírói aktivizmus eszméje a bírói hatalomnak az alkotmányos értékek és célok
megvalósításában való szélesebb körű és intenzívebb részvételével, a másik két
hatalom cselekvési terébe való nagyobb beavatkozással jár együtt. Az aktivista
magatartás különböző magatartásokban nyilvánul meg, amelyek a következők: (i)
az Alkotmány közvetlen alkalmazása a szövegében kifejezetten nem szereplő
helyzetekre, függetlenül a rendes jogalkotó megnyilvánulásától; (ii) a jogalkotótól
származó normatív aktusok alkotmányellenességének kimondása, a nyilvánvaló és
látszólagos alkotmánysértésnél kevésbé szigorú kritériumok alapján; (iii) a
közhatalom számára magatartás vagy tartózkodás előírása, különösen közpolitikai
kérdésekben".

Magától értetődik tehát, hogy az alkotmányosság ellenőrzése a normatív
értelmezés hatáskörére tekintettel az igazságszolgáltatás, elsősorban az SZTNH
felemelkedését okozta.
Ramos (2010, 129. o.) megállapítja:
"A bírói aktivizmus alatt a bírói funkció gyakorlását kell érteni, amely túllépi a
határokat, amelyeket maga az a rend szab meg, amelynek intézményesen a bírói
testületnek kell eljárnia, szubjektív jellemzőkkel bíró viták (érdekellentétek) és
objektív jellegű jogi viták (normatív konfliktusok) megoldásával. Mint látható, az
aktivista gyakorlatok egyértelműen negatív jelzést hordoznak, mivel az
igazságszolgáltatás tipikus tevékenységének denaturálását eredményezik, más
hatalmak kárára. Nem lehet nem észrevenni ismét, hogy a jelenség erősebben
sújtja a törvényhozást, amely képes
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hogy a jogalkotás termékét egy aktivista döntés (az alkotmányosság
ellenőrzésének székhelyén) szabálytalanul érvénytelenítse, mint ahogy a normatív
konformáció terét is túlzottan kreatív döntésekkel támadják meg".

Így, tekintettel a tevékenységének kiterjesztésére, szükségessé válik annak
felvázolása, hogy a mérlegelési jogkör alkalmazói milyen irányt vettek, és hogy az
végül is megfelel-e a megállapított jogi korlátoknak, a Legfelsőbb Bíróságra
összpontosítva.
Kezdetben alapvető fontosságú, hogy az igazságszolgáltatás tevékenysége
magára a jogrendszerre korlátozódjon, és annak gyakorlása során tiszteletben kell
tartania ahatalmi ágak szétválasztását, az emberi személy méltóságát, a motivációt,
az igazságosságot, a tisztességes eljárást és az alkotmányban rögzített jogok
konkretizálását.
Így kiemelkedik a Legfelsőbb Szövetségi Bíróság, amely az Alkotmány 102.
cikke szerint az Alkotmány őrének szerepét tölti be, és a nagy horderejű ügyekben
végső fokon jár el, így intézkedései az alapvető elvek betartásának biztosítására
irányulnak, a ráruházott hatáskörben eljárva.
E jogok teljes körű megvalósításának ürügye azonban nem fogadható el egy
totalitárius álláspont elfogadásának ürügyeként, amely kivonja a demokráciát és teret
enged a tekintélyelvűségnek, mivel ebben az értelemben az emberek választott
képviselőiken keresztül történő részvételének kiüresedése következne be.
Monteiro (2010, 170. o.) szerint a politikai részvétel hiánya, mivel a nép nem
választja meg a bírákat, a nép elidegenedése, a "klientelizmus", mivel az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés nem mindenki számára biztosított, az
alkotmányos hatáskörök gyengülése és az objektív kritériumok hiánya a bírói
aktivizmus által okozott negatívumok közé tartozik.
Ebben az értelemben a demokratikus kereteken kívül, azaz egy olyan
intézmény által lefolytatott vizsgálat, amelynek nincs törvényben kifejezetten előírt
hozzárendelése, a hatalmi ágak szétválasztásának elvét megsértve, lehetővé teszi
számunkra, hogy feltegyük a kérdést: "ki ellenőrzi az ellenőrt?".
Azok a döntések, amelyeket az alkotmányos rendelkezések legcsekélyebb
figyelembevétele nélkül hoznak azok, akiknek az alkotmány őreként az egyének
jogainak

és

garanciáinak

tiszteletben

tartását

kellene

biztosítaniuk,

jogbizonytalanságot eredményeznek, és az igazságosság objektív követelményével
ellentétes irányba mennek.
Ezen túlmenően aláássa a büntetőjogi beavatkozás kiszámíthatóságát és
egységességét,

teret

ad

az

állami

hatalommal

való

visszaélésnek,

és

bizonytalanságot teremt e rendelkezés hatályát illetően, aláásva ezzel a társadalom
jogos bizalmát.
A joghatóság és az autonómia, a vádelvű büntetőeljárási rendszer és a
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hatalommegosztás elvének be nem tartása, amely ellentétes a büntetőeljárási
rendszerrel és a hatalmi ágak szétválasztásával.
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a hatályos jogi normativitás, amely a társadalmi rendhez előírt és szükséges volt,
normatív káosznak ad helyet, mivel csak az áldozat minőségét és presztízsét veszik
figyelembe, magát a tényt nem.
Nyilvánvaló tehát a "bírói döntési mechanizmus" révén megszerzett alapvető
jogok visszaszorulásának veszélye, mivel egyetlen testület kapja meg a jogot, hogy a
saját maga által meghatározott paraméterekkel összhangban úgy mérlegeljen, hogy
az egy "köntösbe bújtatott inkvizítor" legyen.

6 | KÖVETKEZTETÉS
A szövetségi alkotmány legfőbb őre teljesítménye és annak a társadalomra
gyakorolt hatása körüli kritikai elemzést igyekezett előidézni, a demokratikus jogállam
égisze alatt a közelmúltban "az álhírek kivizsgálása" néven ismert ügyből kiindulva a
bírói aktivizmus kockázatával foglalkozott.
A téma azért fontos, mert az alkotmányos korlátokon kívüli, az alapvető jogok és
garanciák védelmezői által előírt intézkedésekkel foglalkozik, amelyek sértik a hatalmi
ágak szétválasztását, a joghatóság tehetetlenségét, a tisztességes jogi eljárást, a
büntetőeljárási vádrendszert és támadják a véleménynyilvánítás szabadságát.
Ezért szükséges foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy az alapvető jogok és
garanciák megvalósításában megtestesülő összeegyeztethetetlen és autoriter
gyakorlatok ne maradjanak észrevétlenek, illetve ne minősüljenek elfogadhatónak,
ami kifejezetten veszélyezteti a demokratikus legitimitást.
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ABSZTRAKT: Az örökbefogadás az a jogi
aktus, amely két ember között egynemű
kapcsolatot hoz létre, amely a törvényesített
apaságból és apaságból ered, ünnepélyes jogi
aktus, amellyel valaki gyermekként befogad a
családjába egy számára idegent, de több mint
jogi aktus, ez egy érzelmi aktus. A jogi
létrehozással

az

amelyben

az

törvényes

apa,

apaság

fogantatik

örökbefogadás
biztosítva

a

meg,

jogosultja

a

természetes
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Amint az örökbefogadás megtörtént, az
örökbefogadott gyermek az örökbefogadók
örökbefogadott

gyermekévé

válik,

visszafordíthatatlanul és teljes mértékben.
Az 1988. évi szövetségi alkotmány 227.
cikkének

6.

§-a

az

örökbefogadott

gyermekeket a vér szerinti gyermekekkel
teszi egyenlővé, függetlenül attól, hogy azok
házassági kapcsolatból származnak-e vagy
sem. Az ECA lehetővé teszi bármely kiskorú
örökbefogadását, függetlenül az állapotától,
biztonsága és jóléte érdekében, különösen,
ha jogait veszély fenyegeti vagy sérti. Az
egyik

óvintézkedés

a

kiskorúnak

a

helyettesítő családba való beutalása. Mint
már

említettük,

az

örökbefogadás

visszavonhatatlan.

Ha

azonban

az

örökbefogadók részéről rossz bánásmód
történik,

felmentést

kaphatnak

az

apai

hatalom alól, mintha vér szerinti szülők
lennének.

Brazíliában

szokásos

az

örökbefogadás egy olyan típusa, amelyet
"brazil örökbefogadásnak" neveznek,

és

amely azon alapul, hogy a gyermeket az
örökbefogadók

nevére

jegyzik

be,

a

megfelelő jogi eljárás nélkül. A jó szándék
ellenére ez a cselekmény még mindig
bűncselekménynek
megérdemli,

minősül,
hogy

és

ezért

mélyebben

tanulmányozzuk. Ezt a fajta örökbefogadást
a munka során jobban tanulmányozni fogjuk,
mivel a brazil párok még mindig ezt a
gyakorlatot alkalmazzák, hogy elkerüljék az
örökbefogadási sorban állást, sőt, hogy
maguk

választhassák

ki

az

örökbefogadandó gyermeket. Ez egy még
mindig vitatott kérdés, amely kétségtelenül
az egyik legjelentősebb
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a családi kapcsolatok legkényesebb aspektusa, az örökbefogadás.
Kulcsszavak: Családjog. Örökbefogadás. Szabálytalan örökbefogadás. Szocioaffektív
kapcsolat. Filiáció.

A BRAZIL ÖRÖKBEFOGADÁS JOGSZERŰSÉGE
ABSZTRAKT: Az örökbefogadás az a jogi aktus, amely két ember között egy
mindenre kiterjedő kapcsolatot hoz létre, amely az apaságból és a törvényesített
apaságból ered, ünnepélyes jogi aktus, amellyel valaki családjába fogad egy számára
idegent gyermekként, de ennél több, mint jogi aktus, egy érzelmi aktus. A jogi
létrehozással az apaság fogantatik meg, amelyben az örökbefogadás jogosultja a
törvényes apa, biztosítva a természetes fiúság hatásait. Az örökbefogadással az
örökbefogadott

ténylegesen

az

örökbefogadók

gyermekévé

válik,

visszafordíthatatlanul és teljes mértékben. Az 1988. évi szövetségi alkotmány 227.
cikkének 6. §-a az örökbefogadott gyermekeket a vér szerinti gyermekekkel teszi
egyenlővé, függetlenül attól, hogy a házassági kapcsolat fennáll-e vagy sem. Az ECA
lehetővé teszi bármely kiskorú feltétel nélküli örökbefogadását, biztonsága és jóléte
érdekében, különösen, ha jogait veszély fenyegeti vagy sérti. Az egyik védintézkedés
a kiskorúak pótcsaládba történő beutalása. Mint már említettük, az örökbefogadás
visszavonhatatlan. Ha azonban az örökbefogadók visszaélnek, akkor felmenthetők az
apai hatalom alól, mintha vér szerinti szülők lennének. Brazíliában az örökbefogadás
egy típusa, az úgynevezett "brazil örökbefogadás", az örökbefogadók nevében
történő gyermek nyilvántartásba vételén alapul, megfelelő eljárás nélkül. A jó szándék
ellenére ez a cselekmény továbbra is bűncselekménynek minősül, és ezért további
vizsgálatot

érdemel.

Ezt

a

fajta

örökbefogadást

a

munka

során

jobban

tanulmányozzuk, mivel a brazil párok még mindig ezt a gyakorlatot alkalmazzák, hogy
elkerüljék az örökbefogadással kapcsolatos sorban állást, vagy akár maguk
válasszák ki az örökbefogadandó gyermeket. Az örökbefogadás még mindig vitatott
téma, amely kétségtelenül a családi kapcsolatok egyik legkényesebb aspektusát
érinti.
Kulcsszavak: Családjog. Örökbefogadás. Szabálytalan örökbefogadás. Szocioaffektív
kapcsolat.
Tagság

1 | BEVEZETÉS
Az örökbefogadásról szóló vita Brazíliában még az 1916-os törvénykönyvben,
1927-ben kezdődött, de nagyobb visszhangot kapott az 1988-as Magna Chartával és
az 1990-es ECA-val (a gyermek és a serdülő statútuma), amelyek nagy jelentőségű
jogi projektek az emberi és alapvető jogok ünneplése szempontjából, amelyeket az
emberiséget alkotó valamennyi társadalom több generációja követelt.
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Ez olyannyira igaz, hogy az alkotmányok kihirdetése világszerte társadalmi
vágyakon alapult, amelyek közül kiemelhetők az amerikai, a francia, a mexikói és az
1988-as brazil alkotmányok, mint Magna Carta.
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demokratikus. Nem szabad elfelejteni, hogy 1824 óta több alkotmányos szöveg is
született

Brazíliában,

de

az

1988-as

alkotmány

az,

amelyik

a

leginkább

állampolgársági jellegű.
Az örökbefogadás pedig olyan jog, hogy emberek lehetnek örökbefogadó szülők
és mások lehetnek gyermekek, vagyis olyan emberek, akik nem is ismerik egymást,
családot alkothatnak, hogy boldogok legyenek, mert szeretetre, ragaszkodásra,
szolidaritásra, cinkosságra és végül kölcsönös adományozásra törekszenek egymás
között.
Az örökbefogadás szeretet-elve azonban a közelmúlt ideológiája, mivel
kezdetben az elképzelések a vallási dogmáknak való megfelelés és máskor az
öröklési jog, és nem a rokoni kapcsolat között váltakoztak, mivel manapság az
örökbefogadás egyik feltétele, hogy a családok a családi szeretet, a tisztelet, a
megértés és végül a kölcsönös közelség érzésével vállalják a gyermekeket és a
serdülőket.
Ebből a szempontból ez az írás történelmi áttekintést ad az örökbefogadásról,
és hangsúlyozza az örökbefogadás fontosságát, mivel a szülők által még
csecsemőkorukban elhagyott, majd menhelyeken, utcákon élő, végül szenvedő
sorsra ítélt gyermekekről van szó. Így az örökbefogadás az emberi vagy alapvető
jogok alapjának egyik csúcspontjának tekinthető az alanyok szükségleteinek
befogadása érdekében.

2 | TÖRTÉNELMI MENTÉS
Diniz (2002) szerint kijelenthetjük, hogy az örökbefogadás kialakulása vallási
szükségszerűségek miatt következett be. Az ősemberek hite, miszerint az élőket a
halottak irányítják, arra késztette őket, hogy imákkal és áldozatokkal békítsék meg az
elhunyt ősöket, hogy megvédjék utódaikat. A halottkultuszban, amelyet minden
primitív vallásban gyakoroltak, találjuk meg az örökbefogadás intézményének és az
ókori világban betöltött szerepének magyarázatát és kiterjesztését.
Mivel a család társadalmi, gazdasági, politikai és vallási egység, amely államot
alkot az államon belül, és amelynek hatóságai az otthon határain belül vannak, az
örökbefogadás

ebben

az

összefüggésben

lehetővé

tette

a

családba

való

beilleszkedést a hazai vallást követő külföldiek számára. Élvezte tehát az elfogadott,
egyfajta politikai és vallási honosítás. Diniz megjegyzi:
Az örökbefogadás, amely egyfajta politikai és vallási honosítás, kultuszmódosítás
volt, amely lehetővé tette az egyik családból való kilépést és a másikba való
belépést, garantálta az ókori világ békés fejlődését, és a haladás és a civilizáció
egyik nagy katalizátorának tekintették. (DINIZ, 2002, 155. o.).

Az örökbefogadás a korai jogban tehát a család és a házi vallás
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fennmaradásának hatékony eszközét jelentette, így bár végrendelet még nem létezett
-
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A hindu jogban ismeretlen, és Szolón koráig Athénban, illetve a peloponnészoszi
háborúig Spártában nem vették figyelembe, illetve nem tiltották a családi tulajdon
átruházását. Az örökbefogadás a görög városokban is jogszabály tárgyát képezte. A
Biblia,

Hammurabi

törvénykönyve

és

Manu

törvényei

már

utalnak

az

örökbefogadásra.
Az ókori Rómában az örökbefogadást azért vezették be, hogy örökösöket
lehessen hagyni, még akkor is, amikor még nem volt végrendelet. A végrendelet
megjelenése után az örökbefogadás más funkciókat is betöltött. Kezdetben a
halottkultuszhoz kapcsolódott, de kikristályosodott, majd politikai jelentőségre tett
szert, és a császárok használták utódaik megjelölésére. Így elvesztette a magánjogi
intézményét, és a leendő államfők kiválasztásának technikájává vált.
A római hellén jogban az örökbefogadás elvesztette politikai és vallási
funkcióját, és a terméketlen párok vigasztalására korlátozódott. Az egyházjogban az
örökbefogadást nem ismerték el, és az egyház jelentős fenntartásokat fogalmazott
meg. A papok a házasság és a törvényes család alkotmányának kiszorítását látták
benne, valamint a házasságtörő és vérfertőző gyermekek elismerését tiltó normák
kijátszásának lehetőségét.
A középkorban ez az intézet nagymértékben visszaszorult, mivel NyugatEurópa szokásjogában általában ismeretlen volt. A középkor vérségi kötelékeken
alapuló struktúrája ellenezte az idegenek beléptetését, illetve a fiktív rokonság római
eszméjét.
Németországban kezdetben nem ismerték az örökbefogadást mint a rokoni
kapcsolat egyik formáját. Célja az volt, hogy folytatót alapítson; az örökbefogadott
megkapta az örökbefogadó nevét és fegyverét, azonban nem élvezte a családi
köteléket, és ezért nem volt joga az örökbefogadó örökségéhez, kivéve végrendelet
vagy élő személyek közötti adományozás útján.
Az örökbefogadás intézménye, mint a fiúság, csak a római jog átvételével hatolt
be a germán jogba, mivel a végrendelet hiányának pótlására engedélyezték.
Lényegében - CHAVES apud SILVA FILHO, 1997, 25. o. - "adoptio in heriditatem"
volt, azaz olyan aktus, amelynek célja az volt, hogy a fiúi státusz tulajdonítása révén
az örökbefogadó örökösödési paktumot (successory pact) valósítson meg. Az
örökbefogadás fejlődése a germánoknál három korszakban zajlott le: az első az
ősjognak felel meg, amelyben a nép alapvetően harcos volt, és az örökbefogadásban
kereste a családfő továbbéltetésének eszközét a hadjáratok folytatásához. Ebben az
időszakban nem képeztek rokoni köteléket az örökbefogadó és az örökbefogadott
között, ahogyan azt már bemutattuk, ami csak végintézkedéssel vagy az élők közötti
ajándékozással történt; a második időszak a római jog hatása alatt állt, és két külön
szakaszra oszlott: a bolognai iskola hatása előtti időszakra, és attól kezdve a porosz
törvénykönyvig (1794); a harmadik pedig
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az 1794-es törvénykönyvtől a jelenlegi német polgári törvénykönyvig.
Francia szerzők szerint a 16. században az örökbefogadás az öröklési jogok
átruházására korlátozódott. Csak az újkorban, a francia forradalom a társadalmi
intézmények reformjain keresztül, a francia forradalom vezette be az örökbefogadás
újjáéledését. Az örökbefogadás Franciaországban éledt újjá, a törvényhozó gyűlés
1792-es határozata alapján, amely meghatározta a jogalkotásról szóló bizottságát, és
beillesztette a polgári törvények általános tervébe, azonban a feltételeket nem
szabályozta,
formák és hatások. Lisszabon szerint:
Napóleon beavatkozásának köszönhető, hogy a kódex 343-360. cikkeiben szigorú
feltételekhez kötötten szabályozta az örökbefogadást. Alkalmazása az
örökbefogadó részéről 50 év feletti személyekre korlátozódott, akiknek nem lehetett
gyermekük vagy törvényes leszármazottjuk; szükséges volt, hogy az örökbefogadó
legalább 15 évvel idősebb legyen az örökbefogadottnál; továbbá megkövetelték,
hogy az örökbefogadottnak legalább hat éven keresztül segítséget és támogatást
nyújtsanak és nyújtsanak (LISBOA, 1996, 19. o.).

Napóleon törvénykönyve, mivel maga a császár is érdekelt volt abban, hogy
örökbefogadja egyik unokaöccsét, újjáélesztette az örökbefogadás intézményét
Franciaországban, azonban csak felnőttek esetében ismerte el az örökbefogadást. A
nagyon összetett és szigorú szabályokat tartalmazó kódex kevéssé volt hasznos,
mivel ritkán volt alkalmazható. Később csökkentették a szükséges életkort, és
megkönnyítették az elfogadást, lehetővé téve annak jobb fejlődését a modern
társadalomban.
Portugáliában az örökbefogadási intézményt kevesen használták, és a
"perfilhamento" nevet kapta. Ez nemcsak magát az örökbefogadást, az "adoptio"-t,
hanem a római jog "obrigatio"-ját is magában foglalta.
A római jogtól eltérően az örökbefogadó csak akkor szerezte meg az apai
hatalmat, ha az örökbefogadott elvesztette természetes apját. Ahhoz, hogy a
gyermek az örökbefogadó apa utódja lehessen, szükség volt arra, hogy az öröklés
rendjét megbontsák, hogy a törvény kivételt nyisson, amelyet csak a fejedelem
engedélyezhetett. Az örökbefogadás a rokonsági cím volt, amely arra szolgált, hogy
eltekintsenek e tény bizonyításától azokban az esetekben, ahol erre szükség volt,
vagyis

az

élelem

kéréséhez

és

a

nem-zsidó

megkülönböztetésben

való

érvényesüléshez.
Az 1867-es portugál törvénykönyv nem fogadta el az 1966-os törvénykönyvben
szabályozott intézményt a következő módozatokban: a teljes örökbefogadás,
amelynek révén az örökbefogadott minden joghatás tekintetében - néhány szükséges
kivételével - a törvényes gyermek állapotába került; és a korlátozó örökbefogadás,
amely az örökbefogadottnak és az örökbefogadónak a törvény által meghatározott
jogokat és kötelezettségeket tulajdonította.
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2.1 Az elfogadás fogalma
A

jogintézmények

fogalmait

és

meghatározásait

általában

a

doktrína

fogalmazza meg, és egy adott korhoz és rendszerhez kapcsolódnak, amelybe
beillesztik őket. A fogalmak megfogalmazásának e műveletében a doktrinerek
menedéket keresnek a
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az örökbefogadást alkotó általános jellemzők. Ilyen elvből kiindulva várható volt, hogy
a

kifejezéssel

kapcsolatban

nincs

fogalmi

egységesség.

A

fogalmak

egységességének hiányával kapcsolatban Silva Filho a következőket jegyzi meg
Azt is figyelembe kell venni, hogy a jogi fogalmak egy bizonyos intézményre
vonatkozó, meghatározott normák rendszeréből kerülnek megfogalmazásra,
figyelembe véve bizonyos hatások előidézését. Nincs ez másképp az
örökbefogadással sem. Az alkalmazandó szabályok szerves, egységet alkotó
halmaza jellemzi a jogrendszerét. Mivel a különböző jogrendekben változatos
kontextusok által életképes jogrend, így az elfogadás fogalmai is, de általában
színpadias aktusként jelenik meg. (FILHO, 1997, 55. o.).

Így az idő múlásával és a jogszabályok fejlődésével és módosításával az
örökbefogadás fogalma jelentős változásokon és eltéréseken ment keresztül. Bár a
szó a latin adoptio szóból származik, ami azt jelenti, hogy valakinek saját nevet
adunk, vagy elnevezünk egy személyt, a köznyelvben a szó a befogadás értelmét
hordozza. Így a római jogban (COSTA,1998, 47. o.) szerint: "Az örökbefogadás az
ünnepélyes aktus, amellyel elismerik helyett a gyermekek, akik természetüknél fogva
nem" vagy "elfogadás a törvényes aktus, amellyel valaki, profilok egy fiú, hogy ő nem
generál".
Ma a brazil jogban az örökbefogadás többféle fogalmát találjuk. Beviláqua
meghatározása az intézet számára az, hogy az örökbefogadás olyan polgári aktus,
amelynek révén valaki egy idegent fogad el, mint fiát. (RODRIGUES, 2002, 380. o.)
úgy értelmezi, hogy "az örökbefogadás az örökbefogadó olyan aktusa, amelynek
révén családjába és fiává fogad egy idegen személyt". A dilekt szerző nem ért egyet
a Beviláqua által használt "elfogadja" szóval, mert szerinte ez a kifejezés nem tükrözi
az elfogadó magatartását, mivel tőle, az elfogadótól származik a vágy és a
kezdeményezés az "üzlet".

3 | AZ ÖRÖKBEFOGADÁS ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁG ELVE
Ha az örökbefogadásról van szó Brazíliában, akkor megállapítható, hogy erről
már az 1916. évi polgári törvénykönyv, valamint az 1927. évi fiatalkorúak
törvénykönyve is rendelkezett. Az 1988-as alkotmány megjelenésétől kezdve
azonban, az 1990-es gyermek- és ifjúsági statútummal (ECA), valamint a 2002-es
polgári törvénykönyvvel együtt a téma átfogóbb értelmezést nyert, és a gyermekek és
serdülők érdekeinek hatékony védelmével foglalkozott.
Az 1916. évi törvénykönyv fő célja a tulajdonjog védelme volt, különösen a
családi kapcsolatok tekintetében. E kódex érvényessége alatt a házasság jól tükrözte
ezeket az érdekeket, mivel prioritásként szerepelt a családi alkotmány más típusaihoz
képest, mint például a stabil házasság, amely diszkriminációnak volt kitéve.
Hodiernamente, uralkodik a tanítás egy szocializáltabb megértés
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a jog dekrimonializációját és következésképpen egy olyan jogalkotást célzott meg,
amelynek funkciója inkább a szociális területre összpontosít, azzal a céllal, hogy
egyensúlyt teremtsen ebben a kérdésben. Ezzel a jogrendszerben olyan jogszabályi
környezetbe illesztett módosítások igazolódnak, amelyek fokozatosan emelik a
család alanyait a társadalomban való létezés állapotába, és méltóságuk tiszteletben
tartásával.
Az 1988-as alkotmány megjelenésével a családszerkezet humanisztikusabb
értelmezést nyert, és a családtagok méltóságának nagyobb mértékű elismerésére
törekedett.

A

jelenlegi

alkotmány

kihirdetésétől

kezdve

újítást

támogatott

jogrendszerünkön belül azzal, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartását a brazil
jogrendszer alapelvévé választotta.
Mielőtt elemeznénk ennek az elvnek a hatékonyságát, fontos megjegyezni,
hogy a pozitív jogrendszer szabályokból és elvekből áll. Az elsők impozánsabb,
zártabb jellegűek, a következők pedig átfogóbbak, a rendszer irányelvei. Az
alkotmányos elvnek nagy jelentősége van jogrendszerünk számára, amint azt
Sarmento (2000) kiemeli: "Ha a törvény nem tartalmazna elveket, hanem csak jogi
szabályokat, akkor lehetséges lenne a bírák gépekkel való helyettesítése".
Ez az elv a család intézményének egyes tagjait mint egyéniséggel rendelkező
lényeket kezdi értékelni, amelyeket tiszteletben kell tartani, és szükségleteikben,
különösen a legsürgősebb szükségleteikben, figyelembe kell venni. Ebben az
összefüggésben az emberi személy méltósága jogrendszerünk csúcsán áll, és a
családban találja meg a megfelelő alapot a fejlődéséhez. Így érzékelhető, hogy a
családi

kapcsolatok

az

egyes

résztvevők

méltóságának

köszönhetően

funkcionalizálhatók.
Amint már említettük, az 1988-as szövetségi alkotmány új korszakot jelentett a
brazil jogrendszerben, mivel előtte mindig az államszervezet került előtérbe, és az
egyén maradt a második helyen. Most ez az új charta az egyénre összpontosít a
közösségen belül, az egyéni jogokat szem előtt tartva, anélkül, hogy megfeledkezne
a diffúz és kollektív jogokról.
A Szövetségi Alkotmány 1. cikke kimondja, hogy a Brazil Szövetségi
Köztársaságot az államok és önkormányzatok, valamint a szövetségi körzetek
felbonthatatlan szövetsége alkotja, amely demokratikus jogállamot alkot, és amelynek
alapját a szuverenitás, az állampolgárság, az emberi méltóság, a munka és a szabad
vállalkozás társadalmi értékei, valamint a politikai pluralizmus képezik.
Az 1988-as Magna Carta abban különbözik a korábbiaktól, hogy karaktere
jobban

összpontosít

az

ember

megbecsülésére,

egyes

törvényhozók

antropocentrikusnak tartják. Ezen érvelés mentén a jogalkotó különös figyelmet
fordított az alapvető jogokra és garanciákra, mivel kezdetben ezekkel foglalkozott.
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kérdéseket, hogy aztán az államszervezetről gondolkodjunk.
Másrészt a családot a társadalom alapjaként ismerik el, és a 226. és azt követő
cikkek értelmében az állam védelmet nyújt neki, mivel az emberi személyiség
kialakulásának helyének tekintik. Amikor a családról beszélünk, fontos megjegyezni,
hogy azt nem csak vérségi kapcsolatok alkotják, hanem mindenekelőtt érzelmi
kapcsolatok, amelyek lelki és életközösséggé alakulnak. Ebben a Chartában a család
kiemelkedő szerepet játszik az egyén kialakulásában betöltött jelentősége miatt, ami
az emberi méltóság elvének egyik célkitűzése.
Megértjük, hogy a szövetségi alkotmány 1. cikkének III. szakaszában foglalt, az
emberi személy méltóságának tiszteletben tartására vonatkozó elv az alkotmányjog
és különösen a családjog új szemléletét mutatja.
Az elmondottak jelentőségének megerősítése érdekében fontos kiemelni a nagy
alkotmányjogász doktriner, Alexandre de Moraes gondolatát az emberi személy
méltóságának elvéről:
Az alapvető jogok és garanciák eredendő egységét biztosítja, mivel azok az emberi
személyiség velejárói. Ez az alapozás eloszlatja azt a gondolatot, hogy az állam és
a nemzet transzperszonalista felfogása az egyéni szabadság rovására érvényesül.
A méltóság a személyiségben rejlő szellemi és erkölcsi érték, amely egyedülálló
módon a saját élet tudatos és felelős önrendelkezésében nyilvánul meg, és amely
magában hordozza a többi személy tiszteletére való igényt, és olyan sérthetetlen
minimumot képez, amelyet minden jogszabálynak biztosítania kell, hogy csak
kivételesen lehessen korlátozni az alapvető jogok gyakorlását, de mindig anélkül,
hogy csorbulna a szükséges megbecsülés, amelyet minden személy emberi
lényként megérdemel (MORAES, 2005, 16. o.).

Az új védelmi modell minden emberre kiterjed, ellentétben a korábbi
célkitűzéssel, amely csupán a magánérdekeket helyezte előtérbe. Ezt a gondolatot
megerősítve idézzük Pelegrini álláspontját:
Az emberi személy méltóságának elve egy bizonyos történelmi pillanatban
hódításként jelenik meg. Az emberi személy védelméről van szó, amely lehetővé
teszi számára, hogy méltóságteljes életet élhessen, megsemmisítve a méltóságát
érő, oly gyakori támadásokat. (PELEGRENI, 2004, 5. o.)

Ez az elv valójában az alkotmányjog és a családjog új valóságát mutatja be. Az
1988-as alkotmány és a 2002-es polgári törvénykönyv egymás mellett halad, és a
családot állami védelem alá helyezi, minden egyes tag egyéniségét előtérbe
helyezve.
Bár egyes jogászok a méltóságot metaindividuális jognak minősítik, ahol a
védelemnek a kollektivitásé kell lennie, ez az új álláspont elsőre ellentmond ennek az
elképzelésnek, mert az egyéni védelmet helyezi előtérbe, de valójában más jogokat
és garanciákat biztosít. Carlos Roberto Gonçalves idézi Gustavo Tepedinót, aki így
áll:
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A család mint intézmény, a kulturális, etikai, vallási és gazdasági értékek
védelmének és reprodukálásának ezeréves védelme átadja helyét a védelemnek,
amely alapvetően a család tagjainak méltósága érdekében funkcionál, különös
tekintettel a gyermekek személyiségének fejlődésére (TEPEDINO, s.d. apud
GONÇALVES, 2005).

(DINIZ, 2002) gondolatmenetében a fent említett elv a családi közösség alapját
képezi, amely biztosítja a család minden tagja, különösen a gyermekek és a serdülők
teljes kibontakozását és kiteljesedését, és bírálja azokat a jogászokat, akik az új
családfogalommal szemben válságról, szétesésről és lejáratásról beszélnek,
hangsúlyozva, hogy a család valóban mélyreható változásokon megy keresztül, de
mint természetes szervezet nem szűnik meg, és mint jogi szervezet új szerveződésen
megy keresztül.
Egy másik, aki kiemeli ennek az elvnek a fontosságát, Silvio Salvo Venosa, aki
azzal érvel, hogy az 1988-as szövetségi alkotmány a 226. cikkben rögzíti a család
védelmét, amely magában foglalja a házasságon alapuló családot, mint tényleges
egyesülést, a természetes családot és az örökbefogadó családot. Így hosszú ideig mondja a mester - az ország a házasság meglététől függetlenül érezte a családi sejt
elismerésének szükségességét.
A fentiek alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a jelenlegi Magna Carta
sokkal humanistább álláspontot képvisel, és elsősorban az emberi méltóság elvét
tekinti referenciapontnak, amely alapvető szerepet vállal a család intézményének
védelmében, mind biológiai, mind érzelmi szempontból.
Tudjuk, hogy a történelem során számos esetben fordult elő, hogy emberekkel
rosszul bántak, különösen háborús időszakokban. Népirtások ezrei, akiket néha az
etikai állapotukkal, vallási vagy akár szexuális irányultságukkal szembeni intolerancia
miatt öltek meg, és néhány ezer gyermeket hagytak árván. Ettől kezdve a jogalkotók
elkezdtek az emberi magatartásról elmélkedni, és etikai kontextusban próbálták
megbecsülni az emberi lényt.
Ez a felértékelődés hírhedt, különösen, ha figyelembe vesszük a jelenleg
hatályos Magna Charta 5. cikkét, amely biztosítja az egyén kiteljesedéséhez való
jogot annak szubjektív aspektusaiban, mint például a becsület, szabadság,
egyenlőség stb.

4 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
A gyermek vagy serdülő helyettesítő családban való elhelyezésének témájáról
szóló tanulmány azért fontos, mert a jogi mindennapokban számos olyan helyzet van,
amelyben az ilyen kitettségből adódó zsákutcával szembesülünk.
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a szabadság, a családi és közösségi élet, valamint az elhanyagolás, a
megkülönböztetés, a kizsákmányolás, az erőszak, a kegyetlenség és az elnyomás
minden formájától való védelem mellett.
E kérdésekkel szembesülve e munka célja tehát az, hogy elemezze a gyermek
vagy

serdülő

helyettesítő

családba

történő

elhelyezésének

nehézségeit

és

sajátosságait. Az embernek élete kezdetén, gyermekkorában és a fiatalkor bizonyos
szakaszában különleges gondoskodásra van szüksége. Szükségük van valakire, aki
neveli, oktatja, támogatja, védi, őrzi és vigyázza az érdekeiket.
A neveléssel és gondoskodással rendelkező család színvonalán nevelkedett
ember magasabb végzettséget fog szerezni, mert ez alapvető hatással van a
társadalom egészének kialakulására, és ugyanez nem mondható el arról, aki
strukturálatlan családi környezetben nevelkedik.
A helyettesítő család, ahogy a neve is mutatja, a természetes családot
helyettesíti, amely az a család, amelyben a gyermeknek vagy a serdülőnek joga van
ahhoz, hogy elsődlegesen felneveljék, erkölcsi alapelvek szerint neveljék és eltartsák,
még akkor is, ha anyagilag nélkülözik.
Ezen és más okok miatt az örökbefogadás kultuszának ösztönzése rendkívül
szükséges hazánkban, ahol magas az elhagyott vagy kirekesztett gyermekek aránya.
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ÖSSZEFOGLALÓ: Az óceánok és a tengerek
tartalmazzák a legtöbb élőlényt és biológiai
sokféleséget. Ez a hatalmas terület az emberi
élet kialakulása óta alapvető szerepet játszik a
bolygó életének és környezeti stabilitásának
biztosításában.

Az

óceánok

és

tengerek

szerepe nemcsak az emberiség, hanem az
egész

bolygórendszer

szempontjából

is

alapvető fontosságú. Ez a fontos tengeri terület
azonban állandó veszélynek van kitéve a
különböző emberi tevékenységek - például a
túlhalászás, a szennyezés, az erőforrások
kiaknázása és a globális felmelegedés - miatt,
ami világszerte érdeklődésre és aggodalomra
tart számot. Ez a tanulmány a fenyegetésekkel
kapcsolatos

meglévő

megoldásokkal
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az óceánokkal szemben álló olyan nemzeti
és nemzetközi szerződések, egyezmények
és törvények, mint például a szerződések,
egyezmények és törvények. Ezen túlmenően
igyekszik

megérteni

ezen

intézkedések

hatékonyságát és hatókörét. A különböző
védelmi

eszközök

megléte

ellenére

a

következtetés az, hogy még hosszú út áll
előttünk az óceánok és tengerek hatékony
védelmének eléréséhez, amelyeket viszont
a világ lakosságának nagy része nem kezel
kellő fontossággal. Az elmúlt években nem
történt jelentős változás abban, ahogyan a
kormányok

az

óceáni

válsággal

szembenéznek. A tengeri ökoszisztémák
jelentős része továbbra is védtelen, és a
tengeri biológiai sokféleség már 50%-kal
csökkent.
KULCSSZÓSZÓK:

Óceánok,

biológiai

sokféleség, védelem.

ENDLESS MAR: A BIOLÓGIAI
SOKFÉLESÉG ÉS AZ ÓCEÁNOK
NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI VÉDELME
ABSZTRAKT:

Az

óceánokban

és

tengerekben találjuk az élőlények és a
biológiai sokféleség nagy részét. Az emberi
élet kialakulása óta ez a hatalmas terület
alapvető szerepet játszik a bolygó életének
és környezeti stabilitásának biztosításában.
Az óceánok és tengerek szerepe alapvető
fontosságú
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nem csak az emberek, hanem minden bolygórendszer számára. Ezt a fontos tengeri
területet azonban számos emberi tevékenység - például a túlhalászás, a szennyezés,
az erőforrások feltárása és a globális felmelegedés - folyamatosan veszélyezteti, ami
érdekeket és globális problémát jelent. A jelen tanulmányban az óceánokat fenyegető
veszélyekre meglévő megoldásokkal, például szerződésekkel, egyezményekkel és
jogszabályokkal foglalkozunk, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. Ezen
túlmenően arra is törekszünk, hogy megértsük az egyes intézkedések hatékonyságát
és átfogó jellegét. Bár a védelemnek számos eszköze van, a következtetés szerint
még mindig sokat kell tenni az óceánok és tengerek hatékony védelme érdekében,
mivel a világ lakosságának többsége nem tulajdonít nekik kellő jelentőséget. A
kormányok óceáni válságkezelésének módja nem változott jelentősen az elmúlt
években. Az ökoszisztéma jelentős része továbbra is védtelen, és a tengeri
biodiverzitás mára 50%-kal csökkent. Elkezdődhetett a következő tömeges kihalás?
KULCSSZÓSZÓK: Óceánok, biológiai sokféleség, védelem.

1 | BEVEZETÉS
Az óceánok a bolygó területének mintegy 71%-át borítják, és a világ életterének
90%-át teszik ki. A tengerekben a szárazföldi ökoszisztémáknál nagyobb a fajok
sokfélesége, ami felbecsülhetetlen értékű örökséget jelent az emberiség számára.
A biológiai sokféleség fennmaradása a tengeri és part menti ökoszisztémákkal
együtt alapvető fontosságú az emberi jólét szempontjából, és jelenleg különböző
emberi tevékenységek veszélyeztetik. Emiatt a jelen tanulmány témája a "végtelen
tenger: a biológiai sokféleség és az óceánok nemzeti és nemzetközi védelme".
A kutatás problémája az óceánok biológiai sokféleségének állapotával és annak
nemzeti és nemzetközi szintű védelmével kapcsolatos. Továbbá, mi lenne a
megoldás egy ilyen problémára? A választ különböző egyezmények, törvények és
szerződések adják meg, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. Ezen intézkedések
gyorsasága és hatékonysága a megoldandó probléma. A legtöbbjüket nem kezelik
hatékonyan, ráadásul minél tovább késik az alkalmazásuk, annál nehezebbé válik a
végrehajtás.
A jelen kutatás általános célja a nemzeti és nemzetközi szintű intézkedések
hatékonyságának megértése, nagyobb figyelmet szentelve azokra a területekre, ahol
a biológiai sokféleséget túlzott veszély fenyegeti. Ennek érdekében az alkalmazott
módszertan deduktív volt, az általános helyzetekből kiindulva a konkrét helyzetekig.
Más szóval, először az óceánokkal és azok védelmére vonatkozó jogszabályokkal
foglalkozunk, majd ezt követően elemezzük a meglévő céloknak való megfelelés
állapotát, valamint többek között a védett területek hatékonyságát és ellenőrzését.
Ebből a célból
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a nagyközönség számára hozzáférhető anyagok, például könyvek, egyezmények,
dokumentumok, jogszabályok, szakosodott weboldalak és cikkek.
Először a biológiai sokféleség nemzetközi védelmével foglalkozik, kitérve a
Brundtland-jelentésre, a Rio92-re, az Agenda 21-re, a biológiai sokféleségről szóló
egyezményre, az ENSZ tengerjogi egyezményére, és végül a Rio+20-ra, a
millenniumi fejlesztési célokra és a fenntartható fejlődési célokra.
Ezt követően a megközelítés a tengeri környezet nemzeti védelmére
összpontosít, elemezve a témával kapcsolatos fontos brazil törvényeket és normákat
(köztük a természetvédelmi egységek nemzeti rendszerét szabályozó 2000. július 18i

9985.

számú

törvényt

és

a

tengerjogot

szabályozó

6969/13.

számú

törvényjavaslatot), valamint azok hatékonyságát part menti tengereinkben.

2 | ÉRVELÉSFEJLESZTÉS
2.1 A biológiai sokféleség nemzetközi védelme
A "vadon élő állat- és növényvilág" olyan életformákként határozható meg,
amelyek nem függnek közvetlenül az embertől. A legnagyobb veszély, amely rá
nehezedik, a kihalás veszélye, amely az emberi tevékenység természetre gyakorolt
hatása miatt áll fenn, akár a fajok ragadozójaként, akár az élőhelyek pusztítójaként
(SOARES, 2001, 113. o.).
Egy faj eltűnése pusztító következményekkel jár: az ember nem lesz képes
pótolni azt; a genetikai, élelmiszer- és ökológiai láncokkal kapcsolatos kutatások,
valamint a biotechnológiai alkalmazások pedig veszélybe kerülnek (SOARES, 2001,
113. o.). Ennek a forgatókönyvnek köszönhetően számos nemzetközi egyezmény
foglalkozik a megőrzéssel általánosságban és egyedi jelleggel. Brazília sajnos a
legtöbbjüknek nem része (SOARES, 2001, 114-116. o.).
Az 1972-ben elfogadott Stockholmi Nyilatkozat egy olyan elvet fogalmazott meg,
amely összefoglalja a vadon élő állatok és növények védelméről szóló nemzetközi
szerződésekben elrejtett teljes politikát, valamint a kormányok jelenlegi politikai
szándékát. Ez a 4. elv:
Az embernek különleges felelőssége van a vadon élő növény- és állatvilág és
élőhelyeik örökségének megőrzésében és ésszerű kezelésében, amelyek jelenleg
több kedvezőtlen tényező együttes hatása miatt komoly veszélyben vannak.
Következésképpen a gazdasági fejlődés tervezésekor fontos szerepet kell kapnia a
természetvédelemnek, beleértve a vadon élő növény- és állatvilágot is (ENSZ,
1972).

Ez a nyilatkozat összesen 26 kiemelkedően fontos környezetvédelmi alapelvet
tartalmaz. Nem sokkal később, 1972 decemberében a Közgyűlés létrehozta az ENSZ
Környezetvédelmi Szervezetét.
A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

18. fejezet

323

Az

ENSZ

Környezetvédelmi

Programja,

amely

az

ENSZ

globális

környezetvédelemmel kapcsolatos munkáját koordinálja. Jelenlegi prioritásai a
katasztrófák és konfliktusok környezeti vonatkozásai, az ökoszisztémák kezelése, a
környezetvédelmi kormányzás, a káros anyagok, az erőforrás-hatékonyság és az
éghajlatváltozás (ENSZ, 2018). Már 1983-ban felkérték Gro Harlem Brundtlandot, a
világszerte nagy hírnévnek örvendő Gro Harlem Brundtlandot, hogy hozza létre és
vezesse a Környezetvédelmi és Fejlesztési Világbizottságot.

2.1.1 A Brundtland-jelentés
Amint

az

előző

pontban

említettük,

1983-ban

az

ENSZ

főtitkára

a

közegészségügy mestere és Norvégia korábbi miniszterelnöke, Gro Harlem
Brundtlandot kérte fel a Környezet és Fejlődés Világbizottságának vezetésére,
amelynek viszont a környezetvédelem területén a globális javaslatokat kellene
elmélyítenie (UN, 2017). 1987 áprilisában a Brundtland-bizottság közzétette "Közös
jövőnk" című jelentését, amely nyilvánosságra hozta a fenntartható fejlődés fogalmát.
A Brundtland-jelentés szerint:
A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül,
hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek képességét saját szükségleteik
kielégítésére (BRUNDTLAND, 1991, 46. o.).
A fenntartható fejlődés lényegében egy olyan változási folyamat, amelyben az
erőforrások kiaknázása, a beruházások iránya, a technológiai fejlődés irányultsága
és az intézményi változások összhangban vannak, és növelik az emberi törekvések
és szükségletek kielégítésének jelenlegi és jövőbeli lehetőségeit. (BRUNDTLAND,
1991, 49. o.).

Az emberi tevékenység miatt az óceánok és az erdők nagymértékű
pusztulásnak indultak. Ezért a jelentés az egyensúly megtalálását javasolja, mivel az
óceánok túlságosan nagymértékű túlhalászást szenvednek el, akár az óceáni élethez
közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, akár az óceáni téren kívüli, de az óceáni
egyensúlyba beavatkozó tevékenységek miatt.
Az irányítás és az együttműködés rendkívül fontos a bolygó természeti
környezetének egyensúlya szempontjából. A Brundtland-jelentés szerint az ilyen
intézkedéseket nemzetközi együttműködésen keresztül kell megközelíteni, mivel a
tengeri ökoszisztémák környezeti állapotromlásának következményei az egész
óceáni komplexumban érezhetők. Mivel a kizárólagos gazdasági övezetekért a
nemzeti államok felelősek1 , a kezelendő intézkedéseknek elsősorban az e
területeken kívül eső degradáció ellen kell fellépniük.
1. "A kizárólagos gazdasági övezet a parti tengeren kívül és azzal szomszédos terület, amelyre a következő
szabályok vonatkoznak
a parti állam jogait és joghatóságát, valamint más államok jogait és szabadságait ezen egyezmény vonatkozó
rendelkezései szabályozzák" (UNCLOS, 55. cikk, 1987). Az ENSZ Tengerjogi Egyezményét a 2.1.5. szakasz
részletesebben elemzi.
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A jelentés szerint (BRUNDTLAND, 298. o.) az alábbi intézkedéseket már 1987től kezdve megvalósítanák az óceánok védelme érdekében: a) a nemzeti cselekvési
kapacitás megerősítése, különösen a fejlődő országokban; b) a halászati övezetek
igazgatásának javítása; c) a regionális és félig zárt tengerek együttműködésének
erősítése; d) a nukleáris és veszélyes hulladékok óceánokba történő lerakása feletti
ellenőrzés fokozása; e) a tengerjog javítása. 1987-ben úgy gondolták, hogy az
iparosodott nemzetek ilyen intézkedésekkel és fellépésekkel elérhetik az óceáni fajok
túléléséhez szükséges tengeri környezeti egyensúlyt, valamint magának a bolygónak
a környezeti egyensúlyát. Amit a következő két évtizedben láttunk, az éppen az
ellenkezője volt: a kihalás.
tengeri fajok, szennyezés és a vizek felmelegedése.

2.1.2 Rio 92 és annak eredményei
A környezet megóvása melletti lakossági tudatosság és a tudományos
kutatások

riasztó

eredményei

miatt,

amelyek

a

világ

környezetének

egyensúlytalansági szintjéről szóltak, az emberi környezet védelmének kérdése
riasztó kérdéssé vált, és összekapcsolódott az "új nemzetközi gazdasági rend"
(SOARES, 2001, 71. o.) megvalósításáról szóló, akkoriban zajló vitákkal. Ebben a
helyzetben, 178 kormány részvételével és több mint 100 állam- és kormányfő
jelenlétében 1992. június 1. és 12. között Rio de Janeiróban rendezték meg az ENSZ
Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferenciáját (UNCED). A Rio 92 vagy ECO 92
néven vált ismertebbé (SOARES, 2001, 76. o.).
A Rio 92 eredményei a következőkben foglalhatók össze: Riói Nyilatkozat; az
ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének és a biológiai sokféleségről szóló
egyezménynek az elfogadása; a környezetről és fejlődésről szóló riói nyilatkozat, az
Agenda 21 és az erdőkről szóló elvi nyilatkozat megjelenése; valamint a Fenntartható
Fejlődés Bizottságának létrehozása.
A konferencia során az országok úgy döntöttek, hogy politikai erőfeszítéseket
tesznek az ENSZ tengerjogi egyezményének (UNCLOS) hatályba léptetése
érdekében. Annak ellenére, hogy 1982-ben több ország is aláírta, az egyezmény
csak 1994-ben lépett hatályba a 92. riói konferencián az országok befolyásának és
eltökéltségének köszönhetően (SÓRIA, 2002, 1. o.).
A Rió 92 egyik eredménye, a Riói Nyilatkozat a környezetről és a fejlődésről a
fenntartható fejlődést irányító és célzó nemzeti és nemzetközi fellépéseket irányítja. A
nyilatkozat 3. alapelve kimondja, hogy a fejlődéshez való jogot úgy kell gyakorolni,
hogy az méltányos legyen a jelen és a jövő nemzedékek környezeti és fejlesztési
igényeihez képest.
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Más szóval, fontos, hogy az emberi döntések óvatosak legyenek, hogy cselekedeteik
ne okozzanak visszafordíthatatlan, helyrehozhatatlan károkat, amelyek a jövőben kárt
okozhatnak.
Az Agenda 21, a fenntartható fejlődés megvalósítását célzó program szintén
elemzés tárgyát képezi ebben a tanulmányban.
A Rio 92 másik fontos eredménye, a biológiai sokféleségről szóló egyezmény a
környezetvédelemmel kapcsolatos egyik legfontosabb nemzetközi eszköz. Ez az
egyezmény az 1. cikkében határozza meg célját, amely röviden a biológiai sokféleség
megőrzése, összetevőinek fenntartható használata, valamint a genetikai erőforrások
használatából származó előnyök igazságos és méltányos megosztása.

2.1.3 Agenda 21, óceánok és tengeri biodiverzitás
Az Agenda 21, a Rio 92 egyik eredménye, úgy határozható meg, mint "a
fenntartható társadalmak építésének különböző földrajzi alapokon nyugvó tervezési
eszköze, amely összehangolja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság és a
gazdasági hatékonyság módszereit" (MMA, 2017).
"A napirend célja az államok által végrehajtandó intézkedések kidolgozása, egy
globális fejlesztési és környezetvédelmi politikai program létrehozása. Meghatározza,
hogy mely magatartások szolgáljanak a két- és többoldalú együttműködés
támogatására a fejlesztési politikák tekintetében, beleértve többek között a
szegénység elleni küzdelemmel, a demográfiai politikával, az oktatással, az
egészségüggyel,

az

ivóvízellátással,

a

higiéniával

kapcsolatos

nemzetközi

ügynökségek finanszírozását (SOARES, 2001, 83. o.).
A menetrend megközelítésében szerepel a tengerszennyezés problémája,
amelynek célja a fenntartható fejlődés megvalósítása, a népszuverenitás garantálása
és a részvételi demokrácia megvalósítása.
A dokumentum 17. fejezete a tengeri környezet védelmével foglalkozik, és a
következő címet viseli: "Az óceánok, a tengerek valamennyi típusának - beleértve a
zárt és félig zárt tengereket - és a parti övezetek védelme, valamint élő erőforrásaik
védelme, ésszerű használata ésfejlesztése". Ez a fejezet különösen az államok jogait
és kötelezettségeit határozza meg, és biztosítja azt a nemzetközi alapot, amelyre a
tengeri környezet védelmét és fenntartható fejlődését célzó tevékenységeknek
támaszkodniuk kell (UN, 2017, 231. o.).
A menetrend meghatározza a tengeri és part menti környezet nemzeti,
szubregionális, regionális és globális szintű kezelésére és fejlesztésére szolgáló
eszközök

létrehozását,

a

létrehozott

programterületekkel

kapcsolatos

elővigyázatossági és előrelátó megközelítés alapján. Ezzel együtt az Agenda 21-ből
programokat hoztak létre
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a part menti övezetek, kizárólagos gazdasági övezetek és kis szigetek integrált
kezelésének és fenntartható fejlődésének, valamint az élő tengeri erőforrások
fenntartható használatának és megőrzésének megvalósítása érdekében (VILELA,
2015,
p. 21). E tekintetben fő célkitűzése a fenntartható fejlődés előmozdítása, bemutatva
az országoknak a bolygó élő erőforrásainak védelmének és megőrzésének
fontosságát,

hogy

elkerüljük

azok

szűkösségét

és

megőrizzük

a

biológiai

sokféleséget. A napirend egy olyan tervet javasolt, amely a 21. századra egy
fenntartható társadalomra irányuló projektet vázol fel, amely e célból magában
foglalja az óceánok és biológiai sokféleségük védelmét.

2.1.4 A biológiai sokféleségről szóló egyezmény és a biológiai sokféleség
védelme
A biológiai sokféleségről szóló egyezmény (CBD) 1993. december 29-én lépett
hatályba, 168 ratifikációval. Szerződéses jellegű2 , a világ más országai számára is
csatlakozhatnak hozzá, és jelenleg 196 részes féllel rendelkezik (CBD, 2018).
A CBD egy keretegyezmény3 , amely az 1. cikkében meghatározott három fő
alapra épül: a biológiai sokféleség fenntartható használatára, a biológiai sokféleség
megőrzésére, valamint a genetikai erőforrások használatából származó előnyök
igazságos és méltányos megosztására. Ez az egyezmény magában foglal mindent,amia
biológiai sokféleségre vonatkozik, és számos más egyezmény és specifikusabb
környezetvédelmi megállapodás kulcsaként működik (MMA, 2017).
A CBD meghatározza a védendő területeket. Nem jelzi azonban, hogy az egyes
országokban mely területeket fogják védeni. Csak iránymutatásokat ad az egyes
országok számára, hogy nemzeti jogszabályokban határozzák meg a területeket. A
védett területek fő célja a biológiai sokféleség megőrzése kell, hogy legyen (akár
tengeri, akár szárazföldi területekről van szó). Ez az ENSZ egyik legfontosabb
környezetvédelmi egyezménye. Az egyezmény 8. cikkében meghatározza, hogy az
országoknak (amelyek az egyezmény részesei) területükön olyan védett területeket
kell létrehozniuk, amelyek a különböző őshonos fajok számára menedéket nyújtanak
azok megőrzése érdekében.
Az egyezmény globális szintű létrehozása érdekében a
A részes felek konferenciái, ismertebb nevükön a COP-ok, amelyek a
2."Szerződés": egy vagy több állam és egy vagy több nemzetközi szervezet között írásban megkötött, a
nemzetközi jog által szabályozott nemzetközi megállapodás; vagy nemzetközi szervezetek között kötött
nemzetközi megállapodás, függetlenül attól, hogy ez a megállapodás egyetlen okmányból vagy két vagy több
kapcsolódó okmányból áll-e, és bármilyen legyen is a konkrét elnevezése (ENSZ, 1986, 3. o.).
3.A keretegyezmények "olyan normatív szövegek, amelyek pontos célokkal rendelkeznek, de a kötelezettségeket
csak jelzik, és amelyekben a részes államok külön erre a célra létrehozott szervekre (a részes felek konferenciája
vagy más, a részes államok képviselőiből álló, annak ellenőrzése alatt álló technikai szervek) ruházzák át a
feladatot, hogy kiegészítsék vagy pontosítják az említett szerződések és egyezmények normáit, tiszteletben tartva
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az azokban meghatározott normatív keretet" (AMARAL JR., 2002, 218. o.).
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az egyezményben megfogalmazott célok elérésének szintjei és a tagországok által az
aláírt kötelezettségvállalás teljesítése érdekében tett intézkedések (VILELA, 2015,
24. o.). A tengeri ökoszisztémák témáját ösztönző legfontosabb COP-ok a
következők voltak: COP 2, COP 4, COP 7, COP 10, COP 11 és COP 12 (VILELA,
2015, 25-28. o.).
A COP 2 a part menti régiók védelmét és fenntartható használatát irányította át,
és jóváhagyta a tengeri és part menti biológiai sokféleségre vonatkozó jakartai
mandátumot.
A COP 4 két munkaprogramot hagyott jóvá: az egyik a tengeri és part menti
biológiai sokféleség megőrzéséről és fenntartható használatáról, a másik pedig a
mezőgazdasági és erdei biológiai sokféleségről, azok felosztásáról és a CBD
végrehajtására irányuló intézkedésekről szól.
A COP 7-en a hegyvidéki biológiai sokféleséggel, a védett területekkel, valamint
a technológiaátadással és együttműködéssel kapcsolatos programokat terveztek.
Meghatározták továbbá, hogy a hozzáféréssel és a haszonmegosztással foglalkozó
munkacsoportnak nemzetközi szinten tárgyalásokat kell folytatnia az erőforrások
fenntartható használatának figyelembevételével, és olyan intézkedéseket kell
elfogadnia, amelyek figyelembe veszik a biológiai sokféleséget és a turizmust.
A COP 10-en jóváhagyták a biológiai sokféleségre vonatkozó Aichicélkitűzéseket és a Nagojai Jegyzőkönyvet. Az Aichi-célkitűzések a biológiai
sokféleségre vonatkozó stratégiai terv a 2010 és 2020 közötti időszakra. A tengeri
területekre vonatkozóan több konkrét és releváns célkitűzés is létezik, amelyekben
számos kérdéssel foglalkoznak, mint például a tengeri élőállomány fenntartható
kezelése és befogása, valamint a part menti és tengeri területek magasabb szintű
védelmének kialakítása (SCDB, 2012, 3. o.).
A program 20 fő célt tartalmaz, amelyek 5 stratégiai célkitűzésre oszlanak: a
biológiai sokféleség csökkenésének fő okainak kezelése; a biológiai sokféleségre
nehezedő közvetlen nyomás csökkentése és a fenntartható használat előmozdítása;
a fajok, a genetikai sokféleség és az ökoszisztémák védelme a biológiai sokféleség
állapotának javítása érdekében; a biológiai sokféleségből és az ökoszisztémaszolgáltatásokból származó előnyök növelése; valamint a tudásmenedzsment és a
kapacitásépítés végrehajtásának növelése (MMA, 2017). Az Aichi 11. célkitűzése
különösen azt határozza meg, hogy 2020-ig az országok tengeri és part menti
területeinek legalább 10%-át meg kell őrizni és védeni kell. A COP 11 kapcsán a
biológiai sokféleségből származó előnyökhöz való hozzáférés és azok megosztása,
valamint a tengeri környezet megőrzése került megvitatásra.
A 12. konferencián több határozatot hoztak a tengeri és part menti biológiai
sokféleséggel kapcsolatban, megvitatták annak víz alatti zajhatásait, és áttekintették
többek között az Aichi célok megvalósítása terén elért eredményeket (CBD, 2017). A
A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

18. fejezet

329

tengeri biológiai sokféleséggel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy a
biológiai sokféleségről szóló egyezmény 22. cikke meghatározza, hogy az
országoknak hogyan kell eljárniuk az egyezmény végrehajtása során a jogokkal
összhangban.
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és az államok tengerjogi kötelezettségei. Az is lényeges, hogy egy kicsit jobban
megértsük a tengerjog nemzetközi szabályait.

2.1.5 Az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye - UNCLOS
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének tengerjogi egyezménye egy széles körű,
119 országot érintő, 1982-ben Montego Bayben/Jamaicán lezárult nemzetközi
tárgyalás eredményeként jött létre, amelynek célja a tengerjoggal kapcsolatos viták
rendezése volt. Olyan új jogi rendszert kívánt létrehozni, amely a tengerek és
óceánok teljes dimenziójára kiterjed (MARTINS, 2014). Az UNCLS közvetett módon,
az egyenlőség és az igazságosság révén a biztonság, a béke és az országok közötti
békés együttműködés megerősítését is célul tűzte ki. Brazília is részese ennek az
egyezménynek, és kötelezettségvállalását az 1990. március 12-i 99.165. sz.
rendelettel valósította meg.
Környezetvédelmi kérdésként az UNCLOS olyan szabályok megállapítását tűzte
ki célul, amelyek meghatározzák a környezetvédelmi normákat és a tengeri környezet
szennyezésével

kapcsolatos

kérdésekkel

foglalkozó

rendelkezéseknek

való

megfelelést. Az élő erőforrások megőrzése, a tengeri környezet megértése, valamint
a természeti erőforrások méltányos és hatékony felhasználása szintén fontos
célkitűzései ennek az egyezménynek (MMA, 2018).
A nemzetközi jognak támogatnia kell az óceánok és erőforrásaik megőrzésének
és

fenntartható

használatának

kérdését.

Az

ENSZ

tengerjogi

egyezménye

preambulumában foglalkozik ezzel a kérdéssel:
Elismerve, hogy ezen egyezmény révén - valamennyi állam szuverenitásának kellő
figyelembevételével - kívánatos a tengerek és óceánok olyan jogrendjének
létrehozása, amely megkönnyíti a nemzetközi kommunikációt, és előmozdítja a
tengerek és óceánok békés használatát, erőforrásaik méltányos és hatékony
felhasználását, az élő erőforrások megőrzését, valamint a tengeri környezet
tanulmányozását, védelmét és megőrzését (MMA, 2018).

Az UNCLOS különböző meghatározásai között kiemeli a "tengeri területet a
Állam" számos területre kiterjedőnek. Ezek a következők: belvizek
- a parti tenger alapvonalán belüli vizek (8. cikk); parti tenger - az alapvonaltól
legfeljebb 12 tengeri mérföldre terjedő terület (3. cikk); összefüggő övezet - az
alapvonaltól legfeljebb 24 tengeri mérföldre terjedő terület (33. cikk (2) bekezdés);
kizárólagos gazdasági övezet - az alapvonaltól több mint 200 tengeri mérföldre
terjedő terület (57. cikk); és végül kontinentális talapzat - a tenger alatti területek
altalajából és medréből álló terület.2); kizárólagos gazdasági övezet - az
alapvonalaktól számított 200 tengeri mérföldön túlnyúló övezet (57. cikk); és végül
kontinentális talapzat - a tenger alatti területek altalajából és medréből álló övezet,
amely a parti tengeren túl a kontinentális perem külső széléig, illetve az
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alapvonalaktól számított 200 tengeri mérföldes távolságig terjed, ha az említett külső
szél nem éri el ezt a távolságot (76. cikk (1) bekezdés). A mellett
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továbbá

az

egyezmény

meghatározza

a

nemzetközi

hajózásra

használt

tengerszorosok, szigetek és zárt tengerek vizeinek jogi rendjét. Következésképpen az
említett területek határainak megállapítása növelte a part menti államok területét, és
számos gazdasági, politikai és környezeti előnnyel járt.
A kizárólagos gazdasági övezet, amely az UNCLOS egyik fő területe, a 61. cikk
a parti államoknak a természeti erőforrások feltárására, kiaknázására, megőrzésére
és kezelésére vonatkozó szuverén jogával foglalkozik. Jelentősen szabályozni
kívánja továbbá (a 61. és 62. cikkben) az élő erőforrások kifogását, hogy azt ne
gyakorolják túlzott és következésképpen fenyegető módon. Az államoknak be kell
tartaniuk ezeket a szabályokat a természeti erőforrások nagyobb mértékű megőrzése
érdekében, elkerülve ezzel a túlzott kiaknázást.
A tengerfenék és annak erőforrásai (az egyezményben "területként" említett) az
óceánok nemzetközi területéhez tartoznak. Az UNCLOS kimondja, hogy ezeket az
emberiség közös örökségének tekintik. Így a hatálya alá tartozó tevékenységek
megszervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban nemzetközi hatóság van, feltéve,
hogy az békés célokat szolgál (MARTINS, 2014).
A területet felügyelő hatóságok feladatai és kötelezettségei az UNCLOS-ban is
szerepelnek,

amely

a

környezetvédelmi

normák

jobb

érvényesítése

és

a

minőségellenőrzés érdekében eljáró szervek és hatóságok (tengerfenékhatóság)
létrehozását írja elő.
A környezetvédelemmel kapcsolatban az UNCLOS 145. cikke azt kívánja
biztosítani, hogy a környezetet károsító tevékenységek kiaknázása a tengeri
környezetet a lehető legkisebb mértékben károsítsa.
A nyílt tengerhez viszont az országok szabadon hozzáférhetnek, és az ebben a
térségben folytatott tevékenységeket az egyezmény nagyon gyengén szabályozza,
az általános természetvédelmi kötelezettségekre és a világbéke megőrzésére
korlátozódik. Így az államok szempontjából a tengerek és az óceánok olyan
jogalanyokká

váltak,

amelyek

méltóak

a

védelmi

és

természetvédelmi

mechanizmusokra (VILELA, 2015, 37. o.).

2.1.6 Mfc-k és SDG-k
A Közgyűlés 2000-ben tartott 32., millenniumi csúcstalálkozónak nevezett
magas szintű plenáris ülésén született meg az ENSZ millenniumi nyilatkozata,
amelyben kiemelték a millenniumi fejlesztési célokat (UNRIC, 2010).
A 191 nemzet támogatásával készült dokumentumnak nyolc célkitűzése volt
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amelyet a fent említett találkozót követő 15 év alatt kell elérni. Ezek a célok a
következők: az éhezés és a szegénység felszámolása; minőségi alapfokú oktatás
biztosítása mindenki számára; a nemek közötti egyenlőség és a nők autonómiájának
előmozdítása; a gyermekhalandóság csökkentése; a terhes nők egészségének
javítása; az AIDS, a malária és más betegségek elleni küzdelem; az életminőség
biztosítása és a környezet tiszteletben tartása; valamint partnerségek kialakítása a
fejlődés érdekében (UNDP, 2016).
Ugyanebben a szellemben 2012. június 13. és 22. között tartották az ENSZ
fenntartható fejlődésről szóló konferenciáját (Rio+20 néven is ismert). A Rio+20 azért
kapta ezt a nevet, mert elsősorban a fenntartható fejlődés irányának megvitatásáról
és meghatározásáról szólt a következő húsz évre (RIO, 2018). Fő célja a fenntartható
fejlődés melletti politikai elkötelezettség megújítása volt, és ebből született meg "A
jövő, amit akarunk" című dokumentum (amelyben Brazília az esemény elnökeként
jelentős szerepet játszott).
Az óceánokkal kapcsolatban a Rio + 20 kiemeli a tengeri biológiai sokféleség
fenntartható használatának fontosságát és annak a fenntartható fejlődésre gyakorolt
hatásait, és kéri, hogy a tengerjogi egyezményben kifejezett kötelezettségvállalásokat
minden ország hajtsa végre (MMA, 2012). Emellett fontos kötelezettségvállalást
tettek

az

óceánok

egészségének

védelmére

és

helyreállítására,

biológiai

sokféleségük megőrzésére a jelenlegi és a jövő nemzedékek számára, és végső
soron a szennyezésük csökkentésére. Egy másik alapvető kötelezettségvállalás az
ellenőrizetlen és illegális halászat felszámolása, mivel ezek nélkülözhetetlen
természeti erőforrást vonnak ki a tengerből.
Megállapíthatjuk, hogy a Rio +20 rendkívül fontos volt, mivel a fenntartható
fejlődéssel és a következő 20 évben megvalósítható megoldásokkal kapcsolatban
meglévő hiányosságokat igyekezett pótolni, mind a szárazföldön, mind a tengeren.
Az ENSZ az MFC-kből kiindulva megkezdte a Fenntartható Fejlődési Célok
(más néven "globális célok" vagy "2010-es menetrend") néven ismert dokumentum
előkészítését. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatban 17 cél és 169 célkitűzés
létezik, amelyeket 2030-ig kell teljesíteni.
A globális célok egyik nagyon fontos témája az óceánok, tengerek és tengeri
erőforrások fenntartható használatának megőrzése és előmozdítása a fenntartható
fejlődés érdekében.
Az SDG-k, a fenntartható fejlődés első egyetemes menetrendje felhívja a
figyelmet a 14. célkitűzésre, amely az óceánok, tengerek és tengeri erőforrásaik
fenntartható fejlődés érdekében történő megőrzéséről és fenntartható használatáról
szól. Az SDG-k a 14. cél különböző pontjaiban célokat és célkitűzéseket határoznak
meg a cél elérése érdekében, és számos ponton határidőket is meghatároznak a
teljesítésre.
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A 14.1. célkitűzés szerint 2025-ig meg kell akadályozni, hogy
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és jelentősen csökkenti a tengeri szennyezés minden típusát. Más szóval, a
fenntartható fejlődés elérése érdekében elengedhetetlen a tengerszennyezés
megelőzése és csökkentése.
A 14.2. célkitűzés meghatározza, hogy 2020-ig a tengeri és part menti
ökoszisztémákat fenntartható módon kell kezelni és védeni a jelentős káros hatások
elkerülése

érdekében,

többek

között

ellenálló

képességük

erősítése

és

helyreállításukra irányuló intézkedések meghozatala révén. Ez legalább egészséges
és termékeny óceánokat biztosít.
Az óceánokkal kapcsolatos másik komoly probléma a halászat, amelyet gyakran
nem megfelelő módon folytatnak. Ezért a 14.4. célkitűzés azt javasolja, hogy 2020-ra
szabályozni kell a halak halászatát, és véget kell vetni az illegális, be nem jelentett és
szabályozatlan túlhalászásnak és a pusztító halászati gyakorlatoknak.4 . A cél
továbbá tudományosan megalapozott gazdálkodási tervek kidolgozását javasolja a
halállományok rövid időn belüli helyreállítása érdekében.
A halászat mellett a 14.5. célban a part menti és tengeri területekre is
figyelmeztetés történik abban az értelemben, hogy azok megőrzése legalább 10%ban megtörténik - a már említett Aichi-célkitűzésekben meghatározottak szerint.
Az óceánok védelmével a fenntartható fejlődési célok a 14. célban foglalkoznak
részletesen, amely a 14.7. célkitűzésig terjed, és amely a, b és c pontokra van
felosztva. Az óceánok megőrzésének és fenntartható használatának nagy
jelentőségére való tekintettel a világ számos szervezetének képviselői, valamint
fontos állam- és kormányfők gyűltek össze 2017. június 5-9. között New Yorkban, az
ENSZ székházában, hogy megrendezzék az Óceánokról szóló konferenciát.
és a 14. cél megvalósításának támogatása céljából (ENSZ, 2017).
Az

egészséges

óceánok

közvetlenül

együttműködnek

a

szegénység

felszámolásában, a tiszta víz, a megújuló energia, az élelmezésbiztonság, az
egészség, a fenntartható megélhetés és a tisztességes munka, a gazdasági
növekedés és az éghajlatszabályozás terén (ENSZ, 2017).
2.2 A tengeri környezet nemzeti védelme
A tenger és a part menti övezetek világszerte a gazdasági és társadalmi
fejlődés alapvető területeit jelentik. Ezért nagyobb gondot kell fordítani a
környezetvédelmi kérdésekre. Brazília tengeri területe a szárazföldi terület több mint
felének felel meg: 8500 km hosszú a partvonal és 4,5 millió km2 , beleértve a
kontinentális talapzatot is (SODRÉ; GRANZIERA; GONÇALVES, 2012, 7. o.).
A brazil partvidék felségvizekből, kontinentális talapzatból és
4, A túlhalászás a környezetvédelmi ügynökségek által a halállományok fenntartása érdekében megállapított
kvóták feletti kivonás (PIANNA, 2018).
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a kizárólagos gazdasági övezetben. Ez a hatalmas terület egy nagy ökoszisztémát
tart fenn, beleértve például a zátonyokat, korallokat, mangrovefákat, lagúnákat,
torkolatokat és dűnéket (SODRÉ, GRANZIERA, GONÇALVES, 2012, 116. o.). Ez
elképzelhetetlen problémát okoz Brazília számára, hiszen minél nagyobb a part menti
lakosság és a tengerhasználat, annál nagyobb szükség van olyan jogi normák
létrehozására, amelyek képesek szabályozni és ellenőrizni a teljes környező
partvonalat, valamint a Brazília területét alkotó óceán egészét. A brazil partvidék és a
vele szomszédos tenger számos problémával küzd a túlzott és rendezetlen halászat,
a szennyezés, a rendezetlen turizmus és számos más probléma miatt (VILELA,
2015).
Korábban Brazília a part menti övezetét a Nemzeti Partvidékgazdálkodási
Tervről szóló törvényen keresztül, valamint más szabályokon keresztül szabályozta,
de nem túl nagy hatékonysággal.
Az 1988-as brazil szövetségi alkotmány saját fejezetet hozott létre a
környezetvédelemmel kapcsolatban, és egyúttal alapvető jogként határozta meg azt.
Ez a VI. fejezet - Környezetvédelem, 225. cikk, amelynek caputja kimondja, hogy
"mindenkinek joga van az ökológiailag kiegyensúlyozott környezethez, amely az
emberek

közös

használatára

szolgáló

és

az

egészséges

életminőséghez

nélkülözhetetlen érték, és amely a hatóságokra és a közösségre kötelezi annak
védelmét és megőrzését a jelen és a jövő nemzedékek számára". A 4. § a tengeri
területek jogi védelmének kérdésével foglalkozik, amikor a parti övezetet a nemzeti
örökség kategóriájába sorolja.
Így új jogszabályok születtek, amelyek szélesebb körben hozzájárultak - számos
cél mellett - az óceánok védelmének, megőrzésének és fenntarthatóságának
megvalósításához. Ilyen például az 1993. január 4-i 8617. számú törvény, amely
Brazília parti tengeréről, az összefüggő övezetről, a kizárólagos gazdasági övezetről
és a kontinentális talapzatról szól, azzal a céllal, hogy az Egyesült Nemzetek
Tengerjogi Egyezményének rendelkezéseit még azelőtt törvénybe foglalja, hogy az
az országban hatályba lépett volna (GONÇALVES, 2002).
A következő témakörökben néhány fontos brazil törvényt és rendeletet
elemezünk.

2.2.1 A

természetvédelmi

egységek

nemzeti

rendszere

és

a

természetvédelmi egységek
A 2000. július 18-i 9.985. számú törvényt, ismertebb nevén a Nemzeti
Természetvédelmi Egységek Rendszerét (SNUC) a szövetségi alkotmány 225. cikke
1. bekezdésének I. és III. pontja alapján hozták létre. Szövetségi, állami és
önkormányzati természetvédelmi egységek (UC) összessége.
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A természetvédelmi egységek a hatóságok által létrehozott védett területek,
amelyek célja a helyi ökoszisztéma és a veszélyeztetett fajok megőrzése.
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kihalás (MMA, 2018). Az UC-k tizenkét kategóriája alkotja ezt az egészet, amelyek
célkitűzései a védelem formája és az engedélyezett felhasználások tekintetében
különböznek egymástól. Megkülönböztetünk olyanokat, amelyek nagyobb gondozást
igényelnek,

mert

sérülékenyek,

és

olyanokat,

amelyeket

egyszerre

lehet

fenntarthatóan használni és megőrizni (MMA, 2014).
A Nemzeti Természetvédelmi Egységek Rendszerének (SNUC) számos
célkitűzése van, amelyek közül néhányat kiemelhetünk: hozzájárul a biológiai fajfajták
és genetikai erőforrások megőrzéséhez az ország területén és a joghatósági vizeken;
védi a veszélyeztetett fajokat; hozzájárul a természetes ökoszisztémák
sokféleségének megőrzéséhez és helyreállításához; elősegíti a természeti
erőforrásokból származó fenntartható fejlődést; és helyreállítja a leromlott
ökoszisztémákat (MMA, 2014). Más szóval, általánosságban a célkitűzések a
biológiai sokféleség megőrzését, a fenntartható fejlődés előmozdítását és az alábbiak
védelmét kívánják biztosítani.
hagyományos közösségek, kultúrájuk és tudásuk (SNIF, 2018).
A természetvédelmi egységeket két, sajátos jellemzőkkel rendelkező csoportra
osztják: teljes körű védelmi egységek és fenntartható felhasználási egységek. A teljes
körű védelmi egységek célja a természet megőrzése, és csak a természeti
erőforrások közvetett felhasználását engedélyezik. A fenntartható felhasználási
egységek célja ezzel szemben a természetvédelem és a természeti erőforrások egy
részének fenntartható felhasználása összeegyeztetése (VILELA, 2015, 66. o.). A
teljes védelmet nyújtó egységeket öt kategóriába, a fenntartható használatot biztosító
egységeket pedig hét kategóriába sorolták.
A Fenntartható Fejlődési Stratégia, az SNUC, a CBD (8. cikk) és a fenntartható
fejlődési célok (14.5. cél) alapján megállapították, hogy 2020-ig a part menti és
tengeri területek legalább 10%-át meg kell őrizni. A brazil tengeri terület
mérhetetlensége ellenére jelenleg a teljes területnek csupán 1,5%-át védik
természetvédelmi egységek. Ma Brazília 102 tengeri egységet hozott létre, de
messze vagyunk attól a céltól, hogy 2020-ra elérjük a védett tengeri és part menti
területek 10%-át (MMA, 2016). A kormány elvárása az volt, hogy a természetvédelmi
egységeket 5%-ra emeljék, ez azonban nem valósult meg.
A természetvédelmi egységek a legjobb módja e védelem elérésének. Így a
védelmi egységek által lefedett tengeri terület százalékos arányának értékelésével
azt ellenőrizzük, hogy mennyire teljesítjük a fenntartható fejlődési célban és a 11.
Aichi-célkitűzésben meghatározott célt. E cél eléréséhez szükség lenne a meglévő
természetvédelmi egységek megbecsülésére és hatékony végrehajtására, újak
létrehozására, hogy nagyobb területet fedjenek le, a legérzékenyebb ökoszisztémák
felügyeletére, a tengeri biológiai sokféleséggel kapcsolatos ismeretek ösztönzésére,
é s végül egy nemzeti óceánvédelmi politika megalkotására.
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2.2.2 Tengeri jog
2013-ban került sor a "A szövetségi alkotmány 25 éve és a part menti és tengeri
ökoszisztémák védelme" című szemináriumra, ahol elemzések és viták zajlottak a
tengerek védelméről és megőrzéséről, a gazdálkodásról és a veszélyekről. Végül arra
a következtetésre jutottak, hogy az ilyen ökoszisztémákra vonatkozó brazil
jogszabályok hiányosak, ezért olyan tengeri törvényre van szükség, amely magában
foglalja a brazil kormány által az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló Rio+20
konferenciáján tett kötelezettségvállalásokat, vagy akár az Eco-92 elveit és
iránymutatásait (SOS MATA ATLANTICA, 2015).
Ennek nyomán született meg a 6969. számú törvénytervezet, más néven a
tengerjog. A PL-t 2013. december 17-én mutatta be José Sarney Filho miniszter,
amelynek célja a brazil tengeri bioszféra védelmére és fenntartható használatára
vonatkozó nemzeti politika - PNCMar (MMA, 2017). A projekt fő célkitűzései a
következők:
A tengeri erőforrások és ökoszisztémák méltányos, hatékony, megosztott és
fenntartható használatának előmozdítása; a tengeri biológiai sokféleség és a
fokozottan védett tengeri területi területek megőrzésének biztosítása a fenntartható
fejlődés, a tudományos és technológiai fejlődés, valamint a brazil tengeri környezet
minőségének és integritásának fenntartása és javítása érdekében; a brazil tengeri
bioszférában végzett emberi tevékenységek által okozott negatív társadalmikörnyezeti hatások nyomon követése, megelőzése, enyhítése és kivételes esetben
kompenzálása; valamint a különböző kormányzati szférák felelősségi körébe
tartozó ágazati közpolitikák integrálása a PNCMar egyéb célkitűzéseinek
biztosítása érdekében (MMA, 2017).

Más szóval, a projekt középpontjában a tengeri biológiai sokféleség védelme áll.
Sarney Filho szerint a törvényjavaslatot "azzal a céllal terjesztették elő, hogy
integrálja, kiterjessze és kiigazítsa a jelenlegi szabályozást a jobb part menti és
tengeri gazdálkodás érdekében". Az élelmezésbiztonságot is figyelembe vették, mivel
a világszerte elfogyasztott fehérje 15%-a halászatból származik. Így a PL
gondoskodott

arról,

hogy

a

gáz-

és

olajkutatást

fenntartható

alapon,

a

tengerszennyezés és a túlhalászás elleni minden lehetséges óvintézkedés
megtételével végezzék (MMA, 2017). Ez a törvény számos, az óceánokkal és azok
erőforrásaival kapcsolatos problémát oldana meg, és számos meglévő hiányosságot
pótolna ezen a területen, különösen Brazíliában. Ez azonban még mindig csak egy
folyamatban lévő törvényjavaslat, és jelenleg a plenáris ülés értékelésétől függ.

3 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
Jelenleg számos dokumentum és intézkedés irányul az óceánok és tengerek
védelmére, mind nemzetközi szinten (többek között a Brundtland-jelentés,
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Agenda 21, a biológiai sokféleségről szóló egyezmény, az ENSZ tengerjogi
egyezménye, a millenniumi fejlesztési célok és a f e n n t a r t h a t ó f e j l ő d é s i
c é l o k ) és nemzeti szinten (például a természetvédelmi egységekre vonatkozó
szabályok és a tengerjogi tervezet), amint azt e kutatás is tárgyalja.
A jelen projektben a célt sikerült elérni. Megvizsgálták a meglévő intézkedések
hatékonyságát, és arra a következtetésre jutottak, hogy az óceánok átfogó és
hatékony védelme még messze van. A tengeri ökoszisztéma nagy része még mindig
szabályozatlan és védtelen, és az emberi tevékenység nagymértékben befolyásolja.
A különböző intézkedések ellenére az óceánok állapota évről évre romlik. Az
egyezményekben, szerződésekben, törvényekben és egyéb eszközökben vállalt
kötelezettségek közül sok csupán szándéknyilatkozat, amelyeket soha nem hajtottak
végre megfelelően.
Ez a következtetés közvetlenül a kutatási problémához kapcsolódik. Meg
lehetett érteni az óceánok biológiai sokféleségének állapotát és annak védelmét. Így
megállapítható volt, hogy napról napra nagyobb kihívással kell szembenézni annak
érdekében, hogy a tengeri erőforrások fenntarthatósága, megőrzése és helyreállítása
az okosabb és felelősségteljesebb fogyasztás mellett prioritást élvezzen. A probléma
megoldásához

konkrét

és

azonnali

intézkedésekre

van

szükség,

hogy

megmenthessük ezt a kék végtelenséget.
A fentiek mellett a világ lakosságának nagy része nem tulajdonít kellő
jelentőséget az óceánoknak. Alapvető fontosságú, hogy az embereket felvilágosítsuk
és tájékoztassuk a tengerek megőrzésének szükségességéről. Csak egy érzékeny és
tudatos lakosság fog tenni a megőrzéséért és megőrzéséért.
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19. FEJEZET
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A
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volt,

hogy
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jog

alkotmányosítása;

jogtudomány;

Legfelsőbb Bíróság; konkrét alkalmazás.
ABSZTRAKT: A tanulmány célja, hogy a
neokonstitucionalizmus doktrinális fogalmának
egy évtizedes fejlődésére reflektáljon annak
konkrét alkalmazásában a Legfelsőbb Bíróság
joggyakorlatában 2008 és 2018 között. A
kutatás

alapvető

szükségessége,
paramétereket

indoklása

hogy

annak

következetesebb

határozzunk

meg

a

neokonstitucionalizmus mint az alkotmányos
elvek égisze alatt történő jogértelmezési és
jogalkalmazási

paradigma

relevanciájáról,

hozzájárulva e jelenség pontosabb fogalmának
kialakításához és alkalmazásához.
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ABSZTRAKT: A tanulmány célja, hogy a
neokonstitucionalizmus doktrinális fogalmának
egy évtizedes fejlődésére reflektáljon annak
konkrét alkalmazásában a Legfelsőbb Bíróság
joggyakorlatában 2008 és 2018 között. A
kutatás alapvető indoklása az az igény, hogy
következetesebb paramétereket rajzoljunk ki a
neokonstitucionalizmus mint az alkotmányos
elvek égisze alatt történő jogértelmezési és
jogalkalmazási

paradigma

relevanciájáról,

hozzájárulva e jelenség pontosabb fogalmának
kialakításához és konkrét alkalmazásához. A
módszertani pálya alapja a következő volt
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bibliográfiai és dokumentációs kutatás, a kvalitatív módszer alkalmazásával, a
Legfelsőbb Bíróság - STJ határozatainak a vonatkozó elektronikus oldalon elérhetővé
tett adatgyűjtésével. A neokonstitucionalizmust idéző monokrata döntések között
megfigyelhető volt, hogy a témáról széles körű vita szükséges ahhoz, hogy
konszenzusra jussunk a fogalom és a jogi kezelés tekintetében, valamint hogy a
bíróságok és a bírák hogyan alapozzák meg döntéseiket.
KULCSSZÓSZÓK: neokonstitucionalizmus; a jog alkotmányosítása; joggyakorlat;
Legfelsőbb Bíróság; alkalmazás.

BEVEZETÉS
Történelmi, politikai és társadalmi jelenségek sora eredményezte az új
alkotmányjog

megalkotásának

széles

körű

és

mélyreható

folyamatát.

A

neokonstitucionalizmus kifejezés áthatja az alkotmány nagyobb normatív erejének, az
alkotmányos

joghatóság

kiterjesztésének

és

egy

új

értelmezési

dogmatika

kialakításának új irányzatát (BARROSO, 2005). Ebből kiindulva a bíróságok és a
joghatósági szervek ezen új alkotmányos elvek és szabályok alapján hoznák meg
döntéseiket.
Maga a jelenség természete azonban még mindig kevéssé meghatározott, és
alkalmazása a legtöbb esetben általános és absztrakt módon történik, ami a
jogalkalmazás

szubjektivitását

és

jogbizonytalanságot

eredményezhet.

A

neokonstitucionalizmus fogalmilag még mindig kevéssé jellemezhető, és a konkrét
ügyekben hozott döntésekben bátortalanul objektív módon nyilvánul meg, amelyek
sok esetben nem rendelkeznek a szükséges elméleti alapokkal.
Így ezt a kutatást az indokolja, hogy elemezni kell az új alkotmánytörvény
alkalmazásának körvonalait a szövetségi jogalkotással kapcsolatos döntésekben - az
STJ elsődleges hatáskörében. E felsőbíróság joggyakorlat-kutatásán keresztül olyan
monokrata

döntések

kivonatai

kerültek

összegyűjtésre,

amelyek

az

egyes

tanácskozások elméleti alapjaként a neokonstitucionalizmust használták.
Ezen adatok összegyűjtése elengedhetetlen a neokonstitucionalizmus fogalmi
és jogtudományi fejlődésének alapos elemzéséhez és körülhatárolásához egy évtized
alatt az STJ-ben, hozzájárulva a fogalmak és elméleti irányzatok gyakorlati
használatának panorámájához, továbbá a jogbiztonsággal és az alkotmányos értékek
elterjedésével kapcsolatos jogtudományi helyzet ellenőrzéséhez.
E tudományos munka fő célja tehát az, hogy áttekintést adjon az STJ 2008 és
2018 közötti ítélkezési gyakorlatáról a neokonstitucionalizmus konkrét ügyek
megoldására való felhasználásáról és alkalmazásáról.
Ennek érdekében megpróbáltuk elemezni a neokonstitucionalizmus fogalmának
fejlődését.
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a kortárs doktrinális szférában, és ebből az elméleti alátámasztásból kiindulva
jellemezni a Legfelsőbb Bíróság elmúlt évtizedben hozott határozataiban a bírák által
alkalmazott érvelés főbb elemeit, és azonosítani a doktrinális hatásokat és az új
polgári perrendtartás érvelési követelményeinek tiszteletben tartását.

NEOKONSTITUCIONALIZMUS: FOGALMAK ÉS KRITIKÁK
A neokonstitucionalizmus az 1988-as szövetségi alkotmány kihirdetése után az
alkotmányjog értelmezésének és alkalmazásának új paradigmájaként jelent meg. Az
Alkotmány az újrademokratizálódás folyamatát képviselte, egy olyan tendenciát,
amely a világ totalitárius rendszerei miatt alakult ki. Maga a terminológia azonban
még mindig absztrakt, és a nagy kihívás az, hogy megtaláljuk a hatékony
megvalósítás mechanizmusait (LENZA, 2017).
Luís Roberto Barroso (2005) a témával foglalkozó egyik legelismertebb
művében bemutatja, hogy ez az új alkotmányjog mennyire korainak tűnik a pontos
fogalmak és a konkrét alkalmazás tekintetében:
Talán ez a jó magyarázat a post és neo előtagok visszatérő használatára:
posztmodernitás, posztpozitivizmus, neoliberalizmus, neokonstitucionalizmus.
Köztudott, hogy később jött, és hogy azt állítják róla, hogy új. De még nem világos,
hogy mi az. Még minden bizonytalan. (BARROSO, 2005: 2. o.)

Mint már említettük, a neokonstitucionalizmus paradigmaváltásként jelent meg,
így az alkotmány a kizárólag politikai kötőerővel rendelkező dokumentumból a brazil
igazságszolgáltatásban is főszerepet játszó dokumentummá vált. BARROSO
(2005:12) a jog alkotmányosodásának fogalmát az alkotmányos szabályok expanzív
hatású jelenségének tulajdonítja, amelynek axiológiai anyaga normatív erővel
sugárzik szét az egész jogrendszerben.
A jog alkotmányozásától kezdve a jogi normák az alkotmányszövegre és a
doktrínára épültek, a jogtudománynak pedig az volt az új feladata, hogy szakítson a
pozitivista, retorikus és zárt értelmezésű jog régi, retrográd elképzeléseivel. Így a
klasszikus

alkotmányosságot,

hatalommegosztáson

amelynek

keresztül

történő

fő

gondolata

korlátozása

a

hatalomnak

a

volt,

felváltotta

a

neokonstitucionalizmus, amelynek központi gondolata az alapjogok konkretizálása
(AGRA, 2018:82).(AGRA, 2018:82).
Az

alapvető

jogok

érvényre

juttatásával

való

törődés

lenne

a

neokonstitucionalizmus fő jegye, különösen a szociális jellegűek, amelyek az
alacsony intenzitású alkotmányosságot felmutató társadalmakban inaníciót jelentenek
(BELLO, 2007:12), ezért a jogalkalmazásnak meg kell felelnie az alkotmányos
normáknak, hogy ne legyen átfedés vagy

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

19. fejezet

347

az alapvető elvek és jogok semmissé tétele.
Ugyanebben az elméleti irányvonalban Luís Roberto Barroso (2005:10), amikor
a jog alkotmányosodásának, az új alkotmányértelmezésnek az elméleti kereteként
rendelkezik, azt állítja, hogy az alkotmányos szabályok, köztük az elvek és az
alapjogok ütközésének megléte a kortárs alkotmányosság természetes jelenségének
tekinthető. A modern alkotmányok így egymással szemben álló jogi javakat
szentesítik.1
A

normák

e

természetes

ütköztetése

alapján

az

igazságszolgáltatás

teljesítménye döntő jelentőségűvé válik ahhoz, hogy a neokonstitucionalizmus
szilárdabb alapokkal rendelkezzen a konkrét ügydöntésekben. Suzanna Pozzolo
(2006:79) az új paradigma felépítésének egyik fő jellemzőjeként azt állítja, hogy a
jogtudománynak

integrációs

feladatokat,

a

jogelméletnek

pedig

pragmatikai

feladatokat kell ellátnia.
Ezért a neokonstitucionalizmusnak szüksége van a Törvény általi
konkretizálásra, amely magának a legalitásnak az Alkotmánynak való
alárendelésével fog működni, így a törvények és más jogi szabályok érvényességi
feltételei nem csak a létrehozásuk formájától, hanem tartalmuknak az alkotmányos
elvekkel és szabályokkal való összeegyeztethetőségétől is függnek (CUNHA JR.,
2018:35). Látható, hogy a témáról széles körű vitára van szükség ahhoz, hogy
konszenzusra jussunk a neokonstitucionalizmus fogalmáról és jogi kezeléséről,
valamint arról, hogy a bíróságoknak és a bíráknak miként kell döntéseiket
megalapozniuk, az alkotmányos elveket és szabályokat a konkrét esetre alkalmazva.
E különböző szerzők elméleti megközelítései évtizedekig kevéssé elemzett talajon
mozognak. Így az 1988-as szövetségi alkotmány által hozott előírások a társadalmi
átalakulások miatt egyre fontosabbá válnak, ugyanakkor az alkalmazásukkal
kapcsolatos jogi konfliktus is potenciálissá válik. A jogrendszerek modernizációja
megfelel az értékek változásának is.
társadalom.
Mint láttuk, a neokonstitucionalizmus a német alapjogelmélethez képest egy
újabb mozgalom, amely az alkotmány elvszerűbb és axiologikusabb olvasata nyomán
kialakult elméleti álláspontokat kívánja összesíteni, súlyozásnak tulajdonítva az
alapvető szerepet, az elvszerű hermeneutikát, a jogot mint erkölcsöt és a bírói
hatalmat mint a demokrácia központi elemét (KAUFMANN, 2011:196).
Egy ilyen modell, amelyet a jelenlegi alkotmányjogászok így propagálnak (és
amelyet Robert Alexy elméletének olykor téves olvasata támogat), mint fentebb
láttuk, nem
1. Ahogy Robert Alexy Emst-Wolfgang Böckenfőrde gondolatai alapján megállapítja, az elvi normák olyan
optimalizálási parancsok, amelyek különböző mértékben teljesíthetők, és amelyek teljesítésének megfelelő
mértéke nem csak a ténybeli lehetőségektől, hanem a jogi lehetőségektől is függ. Normatív optimalizálási
tendenciával rendelkeznek, anélkül azonban, hogy meghatározott tartalomhoz rögzítenék magukat; -
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szükségszerűen - kiegyensúlyozásra szorulnak (2006:576 és 577).
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rugalmatlan a kritikával szemben. Dimitri Dimoulis például pejoratív módon egyfajta
jogi moralizmusként ismeri el, azzal érvelve, hogy az alkotmány szupremáciáját és
imperativitását már Sieyès (18. század) óta propagálják, hogy a 19. századi
"mechanikus" értelmezés kritikája óta jelen lévő principiológiai értelmezésben (a
politikai értékek "abszorpciójával") nincs semmi új; és hogy az alkotmányos
joghatóság kiterjesztése nem feltétlenül jár együtt az alapjogok védelmének nagyobb
hatékonyságával (DIMOULIS, 2009:220 és köv.).
Humberto Ávila viszont nem ért egyet a mozgalom minden jelzőjével, és úgy
véli, hogy a valóságban az alkotmány leértékelését segíti elő az opportunista bírói
diskurzusok révén (ÁVILA, 2009:201).
Másrészt Carlos Horbach számos megalapozott kritikát fogalmaz meg a
neokonstitucionalizmussal kapcsolatban Carlos Maximiliano hermeneutikai elemzései
alapján, kiüresítve a mozgalom újdonságtartalmát. Számára a brocardo summum jus,
summa injuria már elegendő az ilyen gondolat leleplezésére: az alkotmányértelmezés
optimalizálásának parancsa, annak maximális hatékonysága érdekében, a római
jognak egy olyan brocardo, amely már a maga idejében is érvényesült az eltérő
gondolatok felett (HORBACH, 2007:87).
A neokonstitucionalizmus nagy újdonsága talán az Alkotmány központi szerepe:
a Charta mint a jogértelmezés általános irányelve, beleértve az azt megelőző jogi
eszközöket is (alkotmányos recepció).
Ez a centralitás viszont pragmatikai szempontból sem kerüli el a veszélyeket:
közel kerül az alapító (vagy totális) alkotmányhoz, amely "nemcsak arra hivatott, hogy
irányítsa az összes állami tevékenységet, hanem arra is, hogy a társadalmi szervezet
egészét alakítsa és meghatározza. Az alkotmány normativitásába vetett hit itt éri el a
csúcspontját." (SILVA, 2011:124).
Ehhez a totális alkotmányhoz olyan értelmezési jogkörre és a bírói aktivizmus
kiterjesztésére

van

szükség,

amely

nem

mentes

mindenféle

visszaéléstől,

visszalépéstől és a jogbizonytalanság kialakulásától, mert az értelmezés minden
alkalommal változhat, amikor a főbb bíróságok összetétele változik (amint azt az
elmúlt évtizedben az STF által tárgyalt számos ügy és a miniszterek által létrehozott,
változékony alkotmányossági ellenőrzési technikák példázzák, amelyek többsége
lehetővé teszi az (alkotmányossági) hatások modulációját, ami lehetővé teszi a
törvényhozó és végrehajtó hatalom visszaéléseit, hogy a Legfelsőbb pecsétjével
magát az alkotmányt is áthágják).
Ha komolyan vesszük ezt a fajta felfogást [totális alkotmány] az alkotmányellenes
rendelkezések alkotmányosságáról vagy alkotmányellenességéről, akkor a többi
jogterületnek és az alkotmányellenes jogalkotónak alig vagy egyáltalán nem marad
autonómiája. Az alkotmányos szabályok ebben az értelemben nem csupán
hatásokat sugároznak a többi jogágra: teljes mértékben meghatározzák azok
tartalmát. (SILVA, 2011:115).
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Az Alkotmány központi szerepe, ahogyan azt az STF és az STJ alkalmazza,
továbbra is fennáll.
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nagyon problematikus. A szociális jogok kérdésében például a doktrína a
"létfontosságú minimumról" és a "visszalépés tilalmáról" beszél (lásd RE 398.284 és
MS 24.875), de nem ritkán "elfedik a kérdések mögött rejlő valós tényezőket és jogos
érdekeket, pusztán jogi és elvont konnotációt adva egy komoly politikai és
demokratikus problémának" (KAUFMANN, 2011:202).
Az alkotmány mindenhatósága tehát "nem más, mint az alkotmányjogász
szupremáciája a törvényesen választott hatalom demokratikus feladatával szemben".
(KAUFMANN, 2011:209). Ez egyfajta igazságszolgáltatási diktatúrává válik, "amelyet
diutornálisan megerősít a súlyozás jogi racionalitásának elitista és kirekesztő
diskurzusa" (KAUFMANN, 2011:210).
Sőt, Vírgilio Afonso da Silva szerint "ha az egész jogrendszer pusztán az
alkotmányszöveg továbbfejlesztése lenne, akkor nyitva állna az út a bírói állam felé,
mert a jogalkotónak, mint az alkotmány puszta értelmezőjének és konkretizálójának
nem maradna meg a konformációs szabadsága, és a bírói tevékenység, mint az
alkotmány-alapozás biztosításának módja, előtérbe kerülne." (SILVA, 2011:117).
A totális alkotmány központi szerepe ezért figyelmen kívül hagyja John Hart Ely
figyelmeztetését: "az alkotmányjog azokra a helyzetekre létezik, amelyekben a
képviseleti kormányzat gyanússá válik, nem pedig azokra, amelyekben tudjuk, hogy
megbízható". (ELY, 2010: 246)
A "centralitás" problematikus tartalmát pedig tovább növeli az a kifejezetten
brazil körülmény, hogy a neokonstitucionalizmus nem egy új elmélet sajátos vonásait,
hanem egyszerűen csak egy új köntöst kapott, ami a későbbiekben tárgyalandó
határozatok elemzésében is megmutatkozik:
Mivel az "új alkotmányos hermeneutika" nem egy sajátos vonásokkal rendelkező
elmélet, olyan retorikai megfogalmazásként jellemezhető, amely egy valóságot,
nevezetesen a jogi-politikai funkciók indokolatlan extrapolációját igyekszik igazolni,
különösen a törvények és az alkotmány értelmezéséért felelős személyek részéről,
egy egyértelmű ideológiai mozgalomban" (HORBACH, 2007:88).

Az eredmény kétségtelenül az, hogy a problémák összetettségétől, az
intézkedések realitásától és lehetőségeitől idegen döntések születnek, és olyan
politikai kérdésekbe avatkoznak be, amelyek a többi hatalom hatáskörébe tartoznak
(mint például a használt gumiabroncsok behozataláról szóló 101. ADPF-ügy
eredménye). Más szóval, elméletben az Alkotmány központi szerepe. A gyakorlatban
az igazságszolgáltatás központi szerepe, amelynek legnagyobb katalizátora és
egységesítője az STF, amely buzgón törvénykezik, gyakran mindössze hat miniszter
szavazatával.

A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

19. fejezet

352

MÓDSZEREK
Ez a tanulmány egy bibliográfiai és dokumentációs kutatásból áll, összhangban
az eredeti javaslattal, a tudományos kutatás kvalitatív módszerével, a Legfelsőbb
Bíróság adatgyűjtéséből és határozataiból, majd a világhálón elérhető kutatási
eszközök segítségével elemezve.
A munka a kiválasztott bibliográfia körültekintő elemzésén alapul, hogy a lehető
legvilágosabban és legtömörebben ismertesse a neokonstitucionalizmus fogalmát,
jellemzőit, valamint ezen elvek fontos alkalmazását a joggyakorlatban, amelyet a
brazil legfelsőbb bíróság határozataiban gyakran felidéznek indoklásként.

EREDMÉNYEK ÉS VITA
Elméleti-dogmatikai szempontból a neokonstitucionalizmus a brazil jogrendszer
újraolvasásával a hermeneutikai paradigmák megváltoztatásáért felelős kortárs
mozgalomként jelenik meg. Az alkotmányos szabályok kötelező jelleget és maximális
hatékonyságot nyertek a köz- és magánjogi kapcsolatokban, különösen az egyén és
a kollektivitás alapvető jogainak védelme és garanciái tekintetében, a polgári jogi
szabályok szövetségi alkotmánnyal összhangban történő értelmezésének példájaként
az ún. alkotmányos-polgári jogban.
2008 óta a Legfelsőbb Bíróság bírái fokozatosan utalnak döntéseikben a
neokonstitucionális modell alkalmazhatóságára. Az értekezés fő fókuszában a
neokonstitucionalizmussal

kapcsolatos

főbb

témák

pontos

megfigyelése

áll,

amelyekkel az utóbbi 10 év során az STJ határozataiban foglalkoztak, hogy végül
teljes egészében elemezzék ezt az alkotmányos fejlődést.
A 2008 májusában megjelent 101568. számú Habeas Corpusban az előadó
miniszter, Nilson Naves a neokonstitucionalizmus szemszögéből érvel, tanúsítva az
alkotmányos elvek közvetlen normativitással való besugárzását a jogrendszer
egészére, hogy a demokratikus jogállamról az alkotmányos jogállamra való
paradigmaváltással a törvények a Magna Carta számára a formális kapcsolaton túl,
de anyagi és tartalmi viszonyban álljanak.
A

2011

októberében

közzétett

1.414.348.

számú

felülvizsgálati

törvényjavaslatban a jelentéstevő Carlos Meira bíró rámutat az alkotmányos
szabályok anyagi szempontú értelmezésének elengedhetetlen voltára, és ezzel
szemben az alkotmány anyagi elméletére és a neokonstitucionalizmus irányelveire
hivatkozik.
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a kelseni pozitivizmushoz. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy óvatosan kell eljárni az
olyan konkrét esetek kezelése során, amelyek egy alapjog érvényességét tagadják,
ami az alkotmányjog ezen új irányzatának kiemelt témája.
Ugyanez a miniszter 2012 májusában a 019.049. számú elővigyázatossági
intézkedésében kiemeli a közrend olyan elveinek, mint a szociális funkció és az
emberi méltóság, átfedését az alkalmazással kapcsolatos bármilyen ellentétes
szabály alatt, mivel ezek a neokonstitucionalizmus következményei szerint maximális
hatékonysággal rendelkeznek. A 2013. februári 275.892. sz. különleges
fellebbezésben Maria Thereza de Assis Moura, a jelentéstevő bíró határozatában
emlékeztet arra, hogy a neokonstitucionalizmussal a jogelvek nagyobb hangsúlyt
kaptak a jogértelmezésben, a nyilvánosságra hozatal folyamatát követően, ami
jellemző az új felfogásra.
Alkotmányjog.
2014 szeptemberében, szintén az 1.480.468. sz. különleges fellebbezésben a
jelentéstevő Humberto Martins bíró emlékeztet az új alkotmányos paradigmára,
amely biztosítja a jogszerű magatartást, és cserébe a jogellenes magatartástól való
idegenkedést, mivel értékeli az etikai, lojális és tisztességes elem állandóságát az
egyéni kapcsolatokban.
A jelentéstevő miniszter Diva Malerbi, a 937.319. számú külön fellebbezésben,
2016 júliusában egy határozatban emlékeztet arra, hogy az alkotmányos jogállammal
a szövetségi alkotmány maximális hatékonysága és a normák közötti axiológiai
hierarchia egyértelmű, valamint az alapvető jogok lényeges konkretizálása.
Ugyanebben a gondolatmenetben a jelentéstevő miniszter, Napoleão Nunes
Maia Filho a 2017 márciusában közzétett 1.443.569. számú külön fellebbezésében
kiemelte, hogy,
A neokonstitucionalizmus nyomán nem lehet pusztán programszerű hatékonyságú
alkotmányos szabályról beszélni, hiszen ez az axiológiai értékmodell azon a
központi gondolaton alapul, hogy nem elég az önkényes, anticionista
tevékenységet korlátozni (a klasszikus alkotmányosság lényege), hanem
elengedhetetlen az alapjogok hatékony érvényesülése (STJ, 2017).

A kiválasztott határozatok között szerepel továbbá Assusete Magalhães
miniszter 2018. május 22-én kelt, 975.034. számú különleges fellebbezése, amely
megvilágítja az alkotmányos elvek súlyozásának technikájának sürgető alkalmazását.
Ebben a konkrét ítéletben az előadó felsóhajt, hogy bár a jogerősség garanciája a
jogbiztonság

elvéhez

kapcsolódik,

a

valoratív

formalizmus

és

a

neokonstitucionalizmus elsőbbsége miatt a konkrét esetben a hatékonyság értéke
elsőbbséget élvez az előbbivel szemben. Ronald Dworkin (2002:40/42) tanulságai
szerint az elveknek van egy súlydimenziójuk, amely megkülönbözteti őket a
szabályoktól, így az elvek ütközése esetén, mint a fenti döntésben, az egyik nagyobb
súlyú felülírja a másikat, anélkül, hogy érvényességét elveszítené.
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A közelmúltbeli döntések új irányba mutatnak. A 2019. évi ítéletek
a neokonstitucionalizmus fogalmának konkrétabb fogalmi fejlődése, mivel
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a Habeas Corpus 523.919. számú, ugyanezen év októberéből származó
dokumentumban figyelhető meg. Ebben a határozatban a jelentéstevő Leopoldo de
Arruda Raposo bíró (Pernambuco állam fellebbviteli bíróságának társbírája)
indoklásában pontosabb kontúrokat ad a neokonstitucionalizmusnak, amikor kijelenti,
hogy:
A neokonstitucionalizmus, amelynek történelmi és filozófiai alapjait a második
világháború után a jog és az etika közötti demokratikus megbékélés képezi,
valamint a posztpozitivista mozgalom a bíró számára az alkotmányos normák
hermeneutikájával kapcsolatos szükséges gondosságot írja elő, hogy elkerülje a
hatályon kívül helyező megoldásokat (STJ, 2019).(STJ, 2019)

Ugyanebben az értelemben a 2019. októberi 1.823.311. sz. különleges
fellebbezés, amelyet Assusete Magalhães bíró tett, azzal foglalkozik, hogy a
hermeneutikának közel kell állnia a neokonstitucionalizmus alapvető premisszáihoz,
amely a jog szereplőitől olyan teljesítményt követelne, amely a jogi szövegek
elemzését a jogrendszerben meglévő értéktartalmakkal hozza össze, és így a
szabály nem értelmezhető szó szerint, hanem a szöveget átható erkölcsi értékekhez
kell folyamodnia. Ez a döntés Cláudio Pereira de Souza Neto és Daniel Sarmento
tanításainak átírása során a neokonstitucionalista premisszák megvalósítása
szempontjából is alapvető fontosságúvá válik:
A nagy axiológiai teherbírású elvek - mint például az emberi méltóság, az
egyenlőség, a demokratikus jogállamiság és a társadalmi szolidaritás - normatív
erejének elismerésével a neokonstitucionalizmus megnyitja a jog kapuit az erkölcsi
vita előtt. A neokonstitucionalista paradigmában a jogi érvelés, bár nem olvad
össze az erkölccsel, jelentős teret nyit annak. Ezért a klasszikus jogelméletben a
különbségtétel a jog leírása, ahogyan az van, és az előírása, ahogyan annak lennie
kellene, enyhül. A leíró és az előíró jellegű ítéletek bizonyos mértékig átfedik
egymást az alkotmányos elvek és az erős erkölcsi tartalommal átitatott értékek
hatására, amelyek felhatalmazzák az értelmezőt arra, hogy minden egyes nehéz
esetben a hatályos jogrend keretein belül a legigazságosabb megoldást keresse.
Más szóval, a jog és az erkölcs közötti határok nem szűnnek meg, de gyengébbé
és porózusabbá válnak, mivel maga a jogrendszer a legmagasabb szinten
magában foglalja az igazságosság elveit, amelyek kötelező erejű szabályoknak
tekinthetők (NETO és SARMENTO, 2014).

A

fentiekre

tekintettel

megfigyelhető

bizonyos

fokozatos

fejlődés

a

neokonstitucionalizmus koncepciójában a jogtudósok és jogalkalmazók körében,
különösen az STJ megnyilvánulásaiban. sürgeti, hogy az alkotmányos állam a
főszöveg szabályainak betartásán alapuló, a történelmileg kivívott jogok - mint
például az emberi méltóság, a tisztességes eljárás, az egyenlőség és az autonómia védelmére vonatkozó átfogó elvek érvényesülését. Továbbra is fennáll azonban
ezeknek a következményeknek a konkrét alkalmazása, különösen a felelős
hatóságok kötelező ereje, az alkotmányellenes mulasztások elleni küzdelemre
szolgáló eszközök végrehajtásának büntetése mellett, amelyeket a CF már előír.
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ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
A kutatás eredménye a neokonstitucionalizmus konceptualizálásának és
alkalmazásának konkrét elemeinek hiányát igazolta, konkrétan megerősítve a
modellel szembeni, fentebb tárgyalt doktrinális kritikát. Ez a megerősítés az elemzett
határozatok

összehasonlításából

származik,

amelyekben,

mint

látható,

a

neokonstitucionalizmusnak bizonyos irányok igazolására irányuló, gyér és különböző
pontjai voltak. Az eredményektől a jövőben tudományos hozzájárulást várunk a
neokonstitucionalizmus mint a jogi tanácskozások tárgyának elemzéséhez. Ráadásul
ez egy lassú folyamat, még inkább a jogi területen, de elengedhetetlen ahhoz, hogy
az igazságosság, az elvek és az alapvető jogok, amelyek jogrendszerünkben
garantálják az emberi méltóság fenntartását, érvényre jussanak anélkül, hogy
túllépnénk a hatalmak alkotmányos hatáskörén, és hogy az alapvető jogokkal
kapcsolatos döntésekben ne álljon fenn a jogbizonytalanság veszélye.
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ABSZTRAKT:

Az

eredeti

PIBIC

alkotmányozó

hatalom a modern állam alapjait alkotó nagy
elméleti elemek egyikeként jelenik meg. Ez az
elmélet hajlamos olyan irányelveket felállítani,
amelyek

megmagyarázzák

társadalmak

létrejöttét,

a

politikai

legitimitását

és

korlátozását a francia forradalom után. E
tényszerű

keretek

között

elengedhetetlen

annak mélyreható elemzése, hogy ez az
elméleti alkotás hogyan fejlődik ki a modern
politikai-jogi dialektikában, és hogyan lehet ezt
a hatalmat életképessé és legitimálttá tenni a
paradigmatikus fordulatok után, amelyek a mai
állam kialakulásához vezettek, az emberi jogok
védelmével
megoldására

mint

végső

céllal.

szakirodalmi

E

kihívás
elemzést
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az

alkotmányozó

teljesítményének

hatalom

korlátai

korszerű

megtalálásának

lehetőségére vonatkozó kérdésre. Az érvelő
fejlődés az expozíció volt, mint vezető
módszertan a dialektikus-induktív, egyszer
komplex

jelenségek

a

fejlődés

tanulmányozták, és autonóm egymás között,
az

elemzés

korábban

az

információk

feltételezett,

egy

elemzése
lehetséges

következtetés. A következtetés az volt, hogy
az emberi jogok, valamint a nemzetközi jog
jogilag korlátozza az ilyen politikai hatalom
tevékenységét.

Ezzel

párhuzamosan

a

modern állam alapjai: a nép, a terület, a
szuverenitás és a cél az említett elméleti
konstrukció teleológiai korlátozása. A fent
említett pontok bemutatása érdekében olyan
utat követünk, amely nyomon követi a
munka

kulcsfogalmának

történelmi

fejlődését, valamint az egyetemes jogok
fejlődéséhez, a nemzetközi joghoz és az
állam

elemeihez

való

alárendeltségi

viszonyát, és így jutunk el a kérdésekre
adott válaszhoz.
Kulcsszavak: Alkotmányozó hatalom.
Alkotmányjog. Korlátozások.
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AZ EMBERI JOGOK ÉS A NEMZETKÖZI JOG KORLÁTOZÁSAIT.
ABSZTRAKT: A keletkező alkotó hatalom a modern állam alapját képező nagy
elméleti elemek egyike. Ez az elmélet olyan célok meghatározására hajlamosít,
amelyek magyarázatot adnak a francia forradalom utáni politikai társadalmak
létrejöttére,

legitimitására

elengedhetetlen

annak

és

korlátozására.

mélyreható

elemzése,

Ezzel

a

hogy

ténnyel
a

modern

szembesülve
politikai-jogi

dialektikából hogyan fejlődik ki egy ilyen elméleti alkotás, és milyen módon lehet
megvalósíthatóvá és legitimálhatóvá tenni ezt a hatalmat, azok után a paradigmatikus
fordulatok után, amelyek a mai állam kialakulásához vezettek, és amelyek végső
célja az emberi jogok védelme. E kihívás teljesítéséhez szakirodalmi elemzést
használtak, amelyben arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen korlátokat lehet
találni az alkotmányozó hatalom modern teljesítményének. Az expozíció érvelő
fejlődése a dialektikus-induktív módszertant vezette, mivel a fejlődésben lévő
komplex jelenségeket, és az autonóm jelenségeket a korábban feltételezett
információk elemzéséből, egy lehetséges következtetéssel tanulmányozták. Ez a
következtetés az volt, hogy az emberi jogok és a nemzetközi jog jogilag korlátozza az
ilyen politikai hatalom gyakorlását. Ugyanakkor a modern állam alapjai: a nép, a
terület, a szuverenitás és a cél, egy ilyen elméleti konstrukció teleológiai korlátját
jelentik. Az előadott pontok bemutatása érdekében olyan utat jártak be, amely
nyomon követi a kutatás kulcsfogalmának történelmi fejlődését, valamint az emberi
jogok fejlődéséhez, a nemzetközi joghoz és az állam elemeihez való alárendeltségi
viszonyát, és így jutott el a kérdések megválaszolásához.
KULCSSZÓSZÓK: Alkotóerő. Alkotmányjog. Korlátozások.

1 | BEVEZETÉS
A modern alkotmányosság egy sor olyan fogalommal és intézménnyel
rendelkezik, amelyek - kevés jogi alkalmazhatóságuk ellenére - fontos részét képezik
a kortárs alkotmányelméletet strukturáló elméleti testületnek.
Az ilyen absztrakt fogalmak alapvető szerepet játszanak a jog mint emberi
szellemi termék racionalizálásában és legitimálásában, valamint az igazságosról
alkotott felfogásában.
A megállapított paramétereken belül az alkotmányozó hatalom jellemzőinek és
terjedelmének modern vitája kerül beillesztésre, különös tekintettel az eredeti
hatalomra, és annak tematikus jelentőségére a modern jogállamok kontextusában.
A jelenlegi történelmi pillanatban az alkotmányozó hatalom gyakorlati jogi
alkalmazhatóságáról

szóló

tanulmány

elmélyítése

közvetlen

összefüggést

eredményez a nyugati demokráciák védelmével, amely a korlátozás égisze alatt
szerveződik.
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a politikai hatalom és az egyéni jogok tiszteletben tartása, az általánosnak elismert
jogok teljes körű védelmével, ami az állam maximális célja az uralkodó jogi
értelemben.
Az ilyen szoros összefüggés annak köszönhető, hogy az alkotmányozó hatalom
doktrínája az állam politikai szervezetének legitimálására és strukturálására jelenleg
konstruált eszköz, és elengedhetetlen, hogy felismerjük a jog pozitív dimenziójának
fontosságát a jog elemzése szempontjából.
A feltárt szempontokból egy olyan munka kerül elvégzésre, amelynek célja
annak a tézisnek a védelme, hogy a korabeli alkotmányozó hatalmat bizonyos
kérdésekben, különösen annak terjedelmét illetően, aktualizálni kell, tekintettel arra,
hogy az állam céljai és a főbb uralkodó jogi felfogások a francia forradalom óta,
különösen a második világháború után, alapvetően megváltoztak, és hogy a
klasszikus elmélet egyes fogalmainak paradigmatikus újradefiniálása lehetőséget ad
arra, hogy az alkotmányozó hatalom fogalmának mint a szuverenitás és az autonóm
és demokratikus társadalom építésének forrásának elfogadását és alkalmazását
újjáéleszti.

2 | AZ ALKOTMÁNYOZÓ HATALOM TÖRTÉNETE
Az itt elemzett doktrína elméleti lényege a jogállamiság eszméjéhez kötődik,
amely a francia forradalomból eredő reflexiókból és törekvésekből ered (MENDES,
BRANCO, 2016). Bár formai felépítése csak a XVIII. századtól (18. század)
kezdődően fordul elő, könnyen belátható, hogy felépítése fokozatos történelmi
fejlődésen alapul, amely különböző korszakok értékeit és vívmányait adja hozzá,
hogy a francia forradalom csúcspontján nyerjen elméleti testet.
Ezen a paraméteren belül az ilyen doktrína túlnyomórészt a modern politikai
hatalom népszuverenitáson és a nemzet fogalmán alapuló strukturálásának és
formálásának legitimálása érdekében jelenik meg, az írott alkotmányok mint az ilyen
célok fő idealizáló dokumentumai révén (BONAVIDES, 2015).
Nyilvánvaló, hogy az alkotmányozó hatalom fogalmának és funkciójának
kemény magjához való eljutáshoz, mint fentebb említettük, egy halmozódó történelmi
folyamat volt, amely az ókori civilizációkban, például Athénban kezdődött.
Már Arisztotelész a "Politika" című könyvében különös különbséget tett a
poliszban létező kétféle törvényről: a strukturáló törvényekről és a közönséges
törvényekről, amelyek közül az előbbiek az utóbbiakkal szemben, valamint a korabeli
magisztrátus tanácskozásaihoz képest is felsőbbrendűek (FERREIRA FILHO, 1999).
A törvények súlya tekintetében itt egyértelmű különbségtétel figyelhető meg a
társadalmi szerepük szerint, mivel a törvények betartása minden állampolgár által
megkövetelt, strukturáló jellegű.
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az ilyen törvények által létrehozott hatalommal szemben. Annak ellenére, hogy a
konstitutív és a konstituált törvények közötti különbségtétel csírája ebben a történelmi
pillanatban nyugvópontra jutott, hangsúlyozni kell, hogy az athéniak részéről nem volt
semmiféle magyarázatkísérlet a polisz mindennapi igazgatásában létező ilyen
egyensúlyozással kapcsolatban (FERREIRA FILHO, 1999).
A történelmi vonalat követve Franciaországba megyünk, ahol a monarchikus
korszakban kialakult a "birodalom alaptörvényeiről szóló tan" néven ismert doktrína.
Olyan törvények létezését javasolta, amelyek minden más törvény felett állnak,
beleértve magát az uralkodót is.
Érdekes megjegyezni, hogy az értekezés két nagy jelentőségű vonást vezetett
be a tudományos vitába: az első az alapvető vagy különálló törvények fogalmára
vonatkozik, a politikai hatalom korlátozó funkciójával, amelyet akkoriban a király
alakja képviselt; a második hozzájárulás egy olyan érvelés kidolgozására vonatkozik,
amely szerint az ismert alapvető törvények megváltoztatása csak egy különleges
eljárás (akkoriban az általános államok gyűlése) révén lehetséges, amelyet jelenleg
az alkotmányos merevség terminológiája fed le (FERREIRA FILHO, 1999).
A tizenhatodik században kialakult társadalmi szerződés tézisei alapján
azonban az alkotmányozó hatalom tana ténylegesen kezdett jobban körülhatárolt
elméleti testet nyerni. Ennek az az oka, hogy az addigi szellemi hozzájárulások a
határozott célú törvények megalkotására korlátozódtak, amellett, hogy ugyanezeknek
mint korlátozó intézetnek az enyhe irányultsága is megmaradt. Ugyanakkor a
kontraktualista álláspontokról kiindulva kezdték el megvitatni az olyan tényezőket,
mint a társadalom kialakulásának forrása, legitimitása és funkciója. A kérdések
feltevésének prizmája alatt egyértelműen inverzió figyelhető meg, mivel kidolgozói
inkább a politikai hatalom legitimációjának elméleti elemeivel foglalkoztak, mint
magával a hatalommal.
A kontraktualizmus azt állítja, hogy a modern társadalmak egy társadalmi
paktum előfeltétele alapján épültek fel, amely az addig természeti állapotukban szabad
emberek akaratának konvergens megállapodásából keletkezett, amelyet a szabad
akarat által létrehozott szerződés szilárdított meg. Közismert az a tény, hogy az
elemzett tanítás szakított az Arisztotelésztől származó, a természetes szociabilitásról
szóló, addig uralkodó gondolattal.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a szerződéses tézisek csak korlátozott
mértékben egyeztek meg, az okok és a következmények voltak a legfontosabb
különbségek, amelyeket fő gondolkodóik: Hobbes, Locke és Rousseau állapítottak
meg.
Hobbes abból a feltételezésből indult ki, hogy az ember állandó háborúban élt a
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természeti állapotuk, mivel szükség volt egy olyan társadalom létrehozására,
amelynek társadalmi szerződésében a védelem megteremtése volt az elsődleges
funkció (MORRISON, 2012). Nyilvánvaló, hogy Hobbes politikai felfogására nagy
hatással volt a kor politikai kontextusa, az abszolutizmus.
Locke másrészt azt állította, hogy az embernek szüksége van a társadalomra,
amely biztosítja természetes jogainak védelmét, még akkor is, ha e cél elérése
érdekében le kell mondania jogai egy részéről, hogy lehetővé tegye a jó együttélést,
és a jog a megfelelő eszköz arra, hogy ilyen korlátozásokat eszközöljön (FERREIRA
FILHO, 2007). Már Locke-nál is drasztikus paradigmaváltás figyelhető meg az ember
természetes állapotával és annak céljával kapcsolatban.
Mindazonáltal a társadalmi szerződés elmélete ténylegesen Rousseau-nál
közelítette meg jobban azt, amit később Sieyès apát alkotott. A kontraktualista
ugyanis úgy értelmezte, hogy a társadalmi paktum úgy jött létre, hogy a lakosság
természetes jogait az általános akarat rendelkezéséhez kötötte, és nemcsak a
társadalom, hanem a népszuverenitás által gyakorolt kormányzat létrehozásában is
(MORRISON, 2012).
Rousseau történelmi nyomán Sieyès apát a XVIII. században, a francia
forradalom csúcspontján, "Mi a harmadik állam?" című könyvében elméletet épít fel,
amelyben amellett érvel, hogy az írott alkotmánynak előfeltételként kell rendelkeznie
egy olyan hatalommal, amely közvetlenül a népszuverenitásból ered, és amely a
nemzet absztrakt egységéheztartozna. Egy ilyen hatalom lenne a legfőbb alkotmányos
hatóság, amely felelős egy ilyen dokumentum megszövegezéséért, valamint a
politikai hatalom struktúráinak és korlátainak megalkotásáért.
Sieyès ezt a népi jelenséget eredeti alkotmányozó hatalomnak nevezte, amely a
létrehozott alkotmány társadalmi legitimálója lenne, és amely felelős lenne az összes
francia állampolgárra érvényes politikai paktum lehatárolásáért.
Az eredeti alkotmányozó hatalom a szerző felfogása szerint az egész jogrend
és politikai konstrukció kezdeti jegye lenne, és mint az állam szuverén
megnyilvánulása, nem kondicionálható semmilyen más, előtte létező politikai vagy
jogi erővel.
Ezért beszélünk az alkotóerő fő jellemzőiről, amikor az alkotóerő fő jellemzőivel
foglalkozunk, az iniciálisságról és a feltétlenségről.
A legérdekesebb szempont azonban, amellyel az alábbiakban foglalkozunk az
alkotmányozó hatalomnak a mindennapi jogi életben való alkalmazhatósága
szempontjából való gyakorlati jelentősége miatt, az a Sieyès által bevezetett és a mai
napig megőrzött felfogás lesz, miszerint az alkotmányozó hatalomnak - mivel
maximális és szuverén kifejezés - nincsenek korlátok a cselekvés terjedelmére
vonatkozóan, kivéve a természetes jogokat (FERREIRA FILHO, 2012).
Ez a korlátlan fogalom a jog fejlődésével gyakorlati problémákat vet fel.
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Ez egy modern alkotmányos elv, amelyet a politikai korlátok megállapítása és az
emberi jogok tiszteletben tartása vezérel, ami logikusan nem áll összhangban a
politikai önkény fogalmával, még ha a szuverenitás nevében is.
Ezen a történelmi koncepción belül a modern állam elméletének, a nemzetközi
jognak és az emberi jogoknak a fejlődése olyan jelzőfényként fog megjelenni, amely a
hermeneutikai paraméterek paradigmatikus újrajelölését szolgálja, amelyeket a mai
államokban az eredeti alkotó hatalom tevékenységének elemzésekor mérlegre kell
tenni.

3 | AZ EREDETI ALKOTMÁNYOZÓ HATALOM ÉS AZ EMBERI JOGOK
KORLÁTOZÁSA
Amint azt már e munka bevezetőjében elemeztük, az eredeti alkotmányozó
hatalom egy olyan szellemi fogalom, amelyet a francia forradalomban a politikai
hatalom intézményesülésének egy formájaként a burzsoázia fejlesztett ki, amely az
egész intézményes szakadást katalizálta. Emiatt Sieyès megértette, hogy ennek a
jelenségnek

nincsenek

határai,

mivel

ez

a

népszuverenitás

kifejezett

megnyilvánulása, Rousseau jól ismert formulája szerint.
Amikor azonban a politikai hatalom korlátok nélküli gyakorlásáról beszélünk a
mai jog világában, óvatosnak kell lennünk egy sor olyan történelmi szempont miatt,
amelyek teljesen újradefiniálták azt az etikai prizmát, amelyen keresztül a jogot
elemezni kezdték.
Az alkotmányozó hatalom doktrínájának kidolgozásakor maga Sieyès is
elismerte első munkájában az eredeti alkotmányozó hatalom korlátozásának
lehetőségét a természetes jogokkal szemben (FERREIRA FILHO, 1999). Ez
elsősorban annak a korabeli elképzelésnek volt köszönhető, hogy bizonyos jogok az
emberi lény lényegéhez szervesen kapcsolódnak, és még az alkotmányt létrehozó
maximális jelenség sem tehet kísérletet ellenük. A mai világban ez a jogi érvelés
továbbra is érvényben van, csak azeredeti alkotó hatalom politikai tevékenységének
ellenőrzésére szolgáló paraméter változott, amely már nem az ősi természeti jogok,
hanem az emberi jogok modern fogalma. Ez annak köszönhető, hogy a jelenlegi
emberi jogok nem mások, mint a természeti jogok logikus következményei, amelyek a
háború utáni uralkodó jogi koncepcióhoz igazodnak. Ebben a forradalomban az
emberi jogok szisztematikusan korlátozó funkciót kezdenek betölteni, amelynek
legitimitását az alábbiakban elemezzük.
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3.1 Az eredeti alkotmányozó hatalom jogalapja
Az eredeti alkotmányozó hatalom olyan politikai és jogi esemény, amely az
alkotmányos rend megteremtésével létrehozza az államot. Ebben a tekintetben
Tatiana Del Giudice Cappa Chiaradia meghatározása szerint:
Az alkotmányozó hatalom elmélete a hatalom legitimációs doktrínája, amely a
politikai hatalom új, nemzeti és népi szuverenitáson alapuló megnyilvánulási
formájából ered, és a XVIII. század fentebb ismertetett történelmi és forradalmi
mozgalmai után alakult ki (2009. 156. o.).

Az alkotmányozó hatalom elmélete tehát természetét tekintve az emberi
értelemre épül (CHIARADIA, 2009), mivel annak a politikai igénynek a terméke, hogy
olyan mechanizmusokat hozzanak létre, amelyek legitimitást adnak az egyes
nemzetek szuverenitásának gyakorlásához.
Fontos azonban megjegyezni valamit, amit már maga Rousseau is elemzett: a
szuverenitás egy politikailag szervezett közösség önrendelkezésének gyakorlása.
Emiatt a szuverenitásnak mindig a közösség érdekében kell cselekednie.
És pontosan erre a pontra fog összpontosítani a jelen érvelés: mivel az
alkotmányozó hatalom természete maga az emberi értelem, és célja a politikai
hatalom és a szuverenitás legitimálása a modern államokban, a Rousseau által
idealizált "a közösség legjobb érdeke" fogalma áthatja az emberi jogok modern
fogalmát.
3.2 Az emberi jogok mint a modern államot korlátozó etikai alapelvek
Az emberi jogok olyan normák összessége, amelyek célja az egyén mint
egyetemes polgár védelme (BOBBIO, 2004). Az ezt a paradigmát alkotó normák egy
történelmi megerősítési folyamatból (COMPARATO, 2005) származó iránymutatások
eredménye, amelyek az emberiség tapasztalataiból erednek, különösen a háború
utáni időszakban.
Az emberi jogok történetisége a gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint az
intézményi törések közötti dialektikából ered, funkciója pedig a politikai hatalom
korlátozása és az emberi személy méltóságának megerősítése, mint a modern
államok végső célja (FERREIRA FILHO, 2012).
Összefoglalva, az emberi jogok fogalma az első és a második világháború
tragédiáiból, különösen a holokauszt eseményeiből ered, amelyek a nemzetközi
közösségben tudatosították annak szükségességét, hogy olyan minimális és
egyetemes normákat kell megállapítani, amelyek lehetővé teszik az emberi faj jogi
integrációját az emberi méltóság tiszteletben tartását biztosító garanciák egységes
perspektívája alapján.
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Ennek az érvelésnek az eredményeképpen a fentiekben ismertetett pontra lehet
hivatkozni. A közösség érdeke Rousseau szerint, amelynek a szuverenitás alá van
rendelve, ma az emberi jogok védelmeként értelmezhető, és ezért a modern politikai
közösségekben a szuverenitás gyakorlását és következésképpen az alkotmányozó
hatalom gyakorlását korlátozza.

4 | AZ EREDETI HATALOM HATÁRAINAK TÚLLÉPÉSÉNEK LOGIKÁJA
A portugál szerző, Jorge Miranda már felvetette az eredeti alkotmányozó
hatalom korlátozásának lehetőségét a természetes jogok és az etikai értékek alapján,
transzcendens korlátozásoknak nevezve azokat (MIRANDA, 2015).
Az ilyen korlátozások nem mások, mint a fentiekben levezetett érvek.
A természetes jogok és az etika olyan halmazt alkotnak, amely idealizálta az
emberi jogok modern fogalmát. Fábio Konder Comparato szavaival élve
Az emberi jogok a maguk teljességében - nemcsak a polgári és politikai jogok,
hanem a gazdasági, szociális és kulturális jogok is; nemcsak a népek jogai, hanem
az egész emberiség jogai, amelyet ma globális szinten a jogok új alanyaként
értelmeznek - az emberi személy méltósága legfőbb elvének kikristályosodását
jelentik (Pag. 623, 2011).

Emiatt az emberi jogok az eredeti alkotmányozó hatalom korlátozásának új,
transzcendens forrásaként foghatók fel, mivel - mivel a kortárs jogvilágban a
maximálisan tiszteletben tartandó etikai imperatívusz - amellett, hogy az emberek
iránti tisztelet maximális koncepciójaként körvonalazódik, magának a közösségnek a
szuverén hatalmát korlátozó anyagi forrásként fog működni.
4.1 Az alkotmányozó hatalom emberi jogok általi korlátozása
Az előző témakörökben kizárólag az emberi jogok, mint a korlátozás anyagi
forrása volt a téma. Van azonban még egy második érvelés is, amely a témához
kapcsolódik.
A francia forradalom megjelenésével létrejövő modern államok alapvető
filozófiai feltételezései közé tartozik a politikai hatalom korlátozásának gondolata
(FERREIRA FILHO, 2012), ami az írott alkotmányok elfogadásával és a hatalmi ágak
szétválasztásán alapuló modellel, amely a liberálisnak nevezett jogi korszakot
eredményezte.
Pontosan a történelmi események nyomán alakult ki az eredeti alkotmányozó
hatalom doktrínája, amely az állam szuverén hatalmának legitimálására szolgál,
amint azt már elemeztük.
E

tényekből

kiindulva

teljes

elszakadás

lenne

a

valóságtól,

ha

azt

feltételeznénk, hogy az alkotmányozó hatalom ténylegesen korlátlan. Ha az
alkotmányozó hatalom filozófiai alapja egy olyan korszakban keletkezik, amelynek fő
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zászlaja a következő volt
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a politikai önkényuralom elleni küzdelem, az alkotmányozó hatalom lényegét egy
ilyen kontextus történelmi értelmezése, valamint egy teleológiai értelmezés is
feltételezi.
Annyira irracionális azt feltételezni, hogy az alkotmányozó hatalom korlátlan
hatalommal rendelkezik, amikor maga a létrehozása a korlátokkal alátámasztott
politikai hatalom fogalmából ered.
Ha az alkotmányozó hatalom maximális célja egy korlátozott és racionalizált
állam létrehozása, akkor maga is pontosan ugyanezekhez a feltételekhez van kötve,
vagyis a célja a korlátozás feltételének van alávetve, annak büntetése mellett, hogy
gyakorlása a céltól való hiteles eltérést alakít ki, ahogyan a jelenlegi jogi doktrína idéz
néhány közigazgatási aktust.
Az ilyen jelenlegi Canotilho megjegyzi, hogy:
A jelenlegi tanítás elutasítja ezt a felfogást. Először is, ha az alkotmányozó hatalom
célja a hatalom szervezéseként és korlátozásaként felfogott alkotmány létrehozása,
akkor nehezen érthető, hogy ez a "konstituáló akarat" hogyan nem kondicionálja az
alkotó akaratát (Pag. 81, 2003).

Ha az alkotmányozó hatalom azért létezik, hogy legitimálja a népszuverenitást
mint a modern állam létrehozásának forrását, akkor lehetetlen egy ilyen jelenséget
előre úgy elképzelni, mint ami jogosult olyan cselekmények végrehajtására, amelyek
éppen az azt gyakorló embereknek árthatnak. Ebből arra következtetünk, hogy a
céljának tiszteletben kell tartania saját funkcióját, egy olyan állam létrehozásában,
amely tiszteletben tartja és garantálja az emberi jogok teljes körű végrehajtását, mint
az emberi méltóság megőrzésének minimális etikai normáját.

5 | AZ EREDETI ALKOTMÁNYOZÓ HATALOM KORLÁTOZÁSA A NEMZETKÖZI
JOGGAL SZEMBEN
Ahogy Hee Moon Jo elmagyarázza:
A "nemzetközi jog" kifejezést először Jeremy Bentham használta 1789-ben, a
"Bevezetés az erkölcs és a törvényhozás elveibe" című könyvében, ahol a szerző
valószínűleg az addig használt "nemzetek joga" kifejezést kívánta pontosítani
(2004. 39. oldal).

A szerző a továbbiakban Celso Mello definícióját használja, hogy a modern
nemzetközi jogot a következőképpen fogalmazza meg: "azon szabályok összessége,
amelyek meghatározzák az államok egymás közötti (fauchile) kapcsolataiban fennálló
jogait és kötelességeit (MOON JO, 40. oldal, 2004)".
A pozitivista időszakban a nemzetközi jogot pusztán az államok mint
nemzetközi alanyok szabályozási jogaként értelmezték. Az első világháborút
követően azonban lassú átmenet kezdődött, amely fokozatosan egy sor új,
nemzetközi jogi személyiséggel rendelkezni képes szubjektumot vezetett be a
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nemzetközi szférába (MOON JO, 2004).
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Végső soron a nemzetközi jog az az ág, amely az államok és más, nemzetközi
jogi személyiséggel rendelkező entitások közötti kapcsolatokat szabályozza, és
amelynek célja az együttműködés, a fejlődés és a békefenntartás.
A fő eszköz, amellyel az államok nemzetközi szinten kötelezettségeket írnak elő
és fogadnak el, a nemzetközi szerződések, amelyek Hee Moon Jo szavaival úgy
határozhatók meg, mint "az államok között írásban kötött és a DI által szabályozott
nemzetközi megállapodás, akár egyetlen okmányban, akár két vagy több kapcsolódó
okmányban szerepel, és bármilyen legyen is a konkrét megnevezése (MOON JO, 86.
oldal, 2004)".
Ennek eredményeképpen, amint az adott állam nemzetközi szerződést köt, ez
az eszköz az adott állam számára normatív jogerővel bír, és nemzetközi szinten
kötelezi az adott államot annak betartására.
Ez a megfigyelés alapvető fontosságú az itt feldolgozott tézis szempontjából.
5.1

Nemzetközi szerződések mint a szuverenitás korlátozásának forrásai
Eredetileg az alkotmányozó hatalmat úgy képzelték el, hogy nincsenek jogi
korlátai, mivel az államalapítás során a népszuverenitás maximális megnyilvánulását
jelentette (FERREIRA FILHO, 1999).
A Seiyès által létrehozott doktrínát a politikai hatalom legitimációjának
téziseként értelmezik, amely felelős a modern állam alapjainak elhatárolásáért és
megteremtéséért, azonban maga az állam fogalma megelőzi az alkotmányozó
hatalom jogi-politikai jelenségét.
Az eredeti alkotó hatalom nem felelős a klasszikus értelemben vett állam
létrehozásáért, hanem csak a politikai és jogi formák megteremtéséért a
népszuverenitás gyakorlása révén. Mindezek után előre kell látni, hogy az állam, mint
a nemzetközi szintű jogok alanya, független az őt felépítő belső alkotó jelenségtől.
Ha a fenti érvelést elfogadjuk, akkor el kell ismerni, hogy ha az állam egyszer
nemzetközi szinten kötelezte magát bizonyos cselekmények végrehajtására, akkor
ezek a kötelezettségek az entitásra vonatkoznak, függetlenül az államalkotó
jelenségtől és annak politikai lehetőségeitől.
Ez több szerző gondolatában is megjelenik, mint például Canotilho, aki az
alkotmányozó hatalom korlátaival kapcsolatban azt írja, hogy az "a nemzetközi jog
elveihez (függetlenség elve, önrendelkezés elve, az emberi jogok tiszteletben
tartásának elve) kötve találja magát" (CANOTILHO, 2003, 81. oldal).
Ugyanezt a gondolatmenetet követve egy másik portugál szerző, Jorge Miranda
írásaiban megállapítja, hogy az alkotmányozó hatalom cselekvésének egyik
lehetséges korlátját heteronóm korlátoknak nevezik, és ezek más
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jogrendszerek, amelyek elvileg a jus cogens és a nemzetközi jog szabályai vagy jogi
aktusai, a korlátozás fő forrása.
A szerző ezt zseniálisan fogalmazza meg:
A nemzetközi jog sajátos jellegű heteronóm korlátai azok, amelyek megfelelnek az
Alkotmány tartalmának azon korlátozásoknak, amelyeket egy állam által más vagy
más államokkal vagy a nemzetközi közösség egészével szemben vállalt
kötelezettségek alapján állapít meg (MIRANDA, 2015. 238. oldal).

Megjegyezzük, hogy a Miranda által javasolt korlátozás szélesebb körű és
objektívebb, mint Canotilho, ezért úgy véljük, hogy az ok a Lisszaboni Mesterrel van,
mivel a nemzetközi jog kötelezettségei az államot mint önálló jogi személyt érintik, és
nem az állampolgárait, és hogy a szerződések olyan eszközök, amelyek nemzetközi
szinten képesek kötelezettségeket létrehozni, az állami szuverenitás korlátozójaként
működnek, és következésképpen rendelkeznek azzal a hatalommal, hogy az alkotó
hatalom tevékenységét feltételezzék, mivel az ilyen kötelezettségeket az államok mint
szupra individuális entitások vállalják. A következtetés az, hogy a szerződések az
alkotmányozó által létrehozott belső alkotmányjogot feltételezik, ahogyan az emberi
jogok esetében is.
A nemzetközi jog és a hazai alkotmány közötti ilyen kölcsönös hatás,
Néstor Pedro Sagüés következtetései alapján lehet értékelni:
Paralelamente, el derecho internacional público también condiciona hoy al derecho
constitucional. Así , por ejemplo, un instrumento como el Pacto de San José de la
Costa Rica (Convencíon Interamericana de Derechos Humanos) impede, en tanto
no sea denunciado, que el Estado signatário desconozca en su constitución (o en
el resto del derecho interno) los derechos que proclama dicho Pacto (Pag. 41-42,
2001).

Ezzel arra a következtetésre jutottunk, hogy a nemzetközi jog, mint az államok
nemzetközi szerződéseken keresztül történő kötelezettségeinek hajtóereje, az
alkotmányozó hatalom korlátozásának materiális forrásaként működik, és az államot
arra kötelezi, hogy megfeleljen a nemzetközi közösséggel szemben az állam által
vállalt jogi előírásoknak.
Az

alkotmányozó

hatalom

tevékenységét

korlátozni

képes

nemzetközi

szerződés egyértelmű példája az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amely olyan
dokumentum, amely képes az emberi jogi kérdésekben a visszalépés tilalmának elvét
felvetni, és annak betartását az államokra nézve kötelezővé tenni, még egy új
alkotmányozási folyamat után is.

6 | AZ EREDETI ALKOTMÁNYOZÓ HATALOM KORLÁTOZÁSA ÉS A MODERN
ÁLLAM CÉLJAI
Miután az alkotmányozó hatalom emberi jogi és nemzetközi jogi alapú
korlátozásának fogalmát kidolgoztuk, vissza kell térni
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a modern államok kemény magjához, hogy megszilárdítsa az itt javasolt korlátozási
tézist. Nem elég azt feltételezni, hogy az emberi jogok modern fogalmának etikai
imperatívuszai és a nemzetközi szerződések államokra vonatkozó normativitása az
egyetlen forrás, amelyet a belső alkotmányok létrehozásakor és módosításakor
figyelembe kell venni, hanem maga az államok lényege és fő jellemzői is az alkotó
hatalom cselekvéseinek mindenkori ellenőrzési paramétereként működnek, biztosítva
annak törvényes gyakorlását.
Az "állam" kifejezés először Machiavelli A fejedelem című könyvében jelenik
meg, és a korabeli városállamokkal társul. Ez a fogalom azonban történelmi
fejlődésen ment keresztül, mígnem a XVI. században megszilárdult a modern
jelentése,

amely

egy

saját

jellemzőkkel

rendelkező

politikai

társadalom

meghatározására szolgál (DALLARI, 2015).
Az állam létrejöttét magyarázó elméletek közül az itt tárgyalt témához
kétségtelenül a szerződéses elmélet a legjelentősebb, amelynek legfontosabb
képviselői Locke, Hobbes és Rousseau.
A meghatározó tény az, hogy függetlenül attól, hogy milyen elmélettel
magyarázzák a létrejöttét, a szerzők általában négy nélkülözhetetlen elemet
fogalmaznak meg ahhoz, hogy felismerjük a szervezett politikai társadalom létezését.
Ezek az elemek a következők: emberek, terület, szuverenitás és cél (DALLARI,
2015).
Úgy viszonyulnak egymáshoz, hogy az államnak olyan népe legyen, amely egy
adott területen felépíti azt, és amely rendelkezik azzal a képességgel és
autonómiával, hogy szabadon kormányozza magát, nem kötve politikai döntéseit
semmilyen, a társadalmi testen kívüli akarathoz.
E négy elem alapján szilárdul meg a modern állam, és az alkotmányozó
hatalom jelenségéből kiindulva kezdi meg politikai és jogi szerveződését.
Éppen az állam elemei és az államalkotó hatalom által politikai és jogi testté
szerveződésének az összefolyási pontját kell megfigyelni.
Amint azt korábban megállapítottuk, az alkotmányozó hatalom nem hoz létre
államokat, hanem csak strukturálja azokat, azaz politikai töltelékként működik a
társadalmi stabilitás garantálása érdekében. Ezzel együtt közismerten nyilvánvaló,
hogy az alkotmányozó hatalom alá van vetve az állam elemeinek, amelyek megelőzik
és irányítják a célját. Itt találjuk az érvelés magját, amely a feldolgozandó korlátozásra
vonatkozik.
Ha az állam elemei logikailag megelőzik az alkotó hatalmat, és szükségesek
annak megnyilvánulásához, mivel az alkotó hatalom csak egy kialakult államban
jelenik meg, akkor meg kell érteni, hogy magának az alkotó hatalomnak kell
megjelölnie politikai cselekvéseit, hogy garantálja és megőrizze az ilyen társadalmat
alkotó legalapvetőbb elemeket.
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Köztudott, hogy az alkotmányozó hatalomnak valójában egyértelmű korlátai
vannak, és nem mondhat le a szuverenitás, a nép és a terület fogalmáról, vagy nem
károsíthatja azt, mert ez azzal a büntetéssel jár, hogy maga az állam és
következésképpen a cselekvés helye is megszűnik. A portugál szerző, Jorge Miranda
az ilyen határokat Immanensként fogalmazza meg, és azt mondja, hogy
[...] a formális alkotmányozó hatalom mint helyhez kötött hatalom fogalmából és
jelentéséből erednek, amelyet egy bizonyos eredet és cél azonosít, és amely
bizonyos körülmények között nyilvánul meg; ezek azok a határok, amelyek az
állam konfigurációjához kapcsolódnak az anyagi alkotmányozó hatalom fényében,
vagy magához az állam identitásához, amelynek minden alkotmánya csak egy
pillanatot jelent a történelmi menetben. És ezek között vannak olyan korlátok,
amelyek az állam szuverenitására és valamilyen módon (néha) az államformára
vonatkoznak, valamint a konkrét politikai legitimációval kapcsolatos korlátok (Pag.
237, 2015).

A kérdésre vonatkozó érvelés egyszerű.
Ha az alkotó hatalom létezésének előfeltétele egy olyan állam, amelyben
cselekszik, akkor tagadhatatlan, hogy lényege magának az államnak a fenntartásától
függ.
Emiatt az alkotmányozó hatalom korlátokba ütközik a nemzeti szuverenitással,
a területtel és az államot alkotó emberekkel szemben, amelyek révén a politikai rend
alkotójaként lép fel.
Így például elképzelhetetlen, hogy az alkotmányozó hatalom az alkotmányozási
folyamat során lemondjon a nemzeti szuverenitásról.
Az sem törvényes, hogy ugyanaz a hatalom, amelyet itt elemeztünk, támadja
azokat az embereket, akik az államot alkotják, amelynek nevében cselekszik. Ily
módon például a szegregációs alkotmányok elveszítenék legitimitásukat, mivel az
alkotmányozó egyértelmű választási lehetősége az, hogy ugyanazon állam
ugyanazon népeire nézve faji különbségeket állapítson meg.
Ebben az értelemben ma paradigmatikus és vitatható normaként áll előttünk a
brazil alkotmány 14. cikkében szereplő, az analfabétákkal szembeni korlátozás,
§ Ez az Alkotmány megsértése, amely indokolatlanul korlátozza egy ilyen csoport
politikai tevékenységét, és sérti a Brazíliát alkotó nép egy részének alapvető jogait.
Az ilyen szabályok létezését, még ha azok az eredeti alkotó hatalomtól
származnak

is,

érvénytelennek

kell

tekinteni,

mert

sértik

az

ellenőrzési

feltételezéseket, amelyeknek a létrehozó politikai hatalom alá van vetve.
Ily módon az alkotmányozó hatalomnak a modern állam politikai intézményeit
alátámasztó alapvető kohézió fenntartása érdekében kell fellépnie.

7 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
Egy demokratikus jogállamban alapvető fontosságú, hogy a jogállamiság
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megszervezéséért és fenntartásáért felelős valamennyi hatalomnak
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megfelelő fékek és ellensúlyok.
Montesquieu

híres

megfogalmazása

nem

állhat

meg

csupán

az

államszervezetnél, hanem éppen ellenkezőleg, a jogi dogmatika minden aspektusát
el kell árasztania.
A hatalom gyakorlására vonatkozó anyagi vagy formális korlátozások
megállapítása, még akkor is, ha az a szuverenitás és az önrendelkezés gyümölcse,
egyértelműen a jövőbeli visszaélések megelőzésére irányul.
Egy ilyen perspektíván belül az emberi jogok, a nemzetközi szerződések,
valamint az állam elemei a megfelelő presztízs paramétereivé válnak, amellyel az
alkotmányozó hatalom a jogi osztályban rendelkezik.
Emiatt azt a következtetést kell levonni, hogy az alkotmányos normáknak, még
ha az alkotmányozónak megfelelőek is, van egy külső kontrolljuk, és érvényteleníteni
kell őket, ha ellentétesek az itt jelenlévő érdekek bármelyikével.
Az alkotmányozó hatalomnak az itt elemzett korlátozásokat sértő aktusai
semmisek. Következésképpen nincs hatásköre, és az igazságszolgáltatásnak külső
ellenőrzés keretében kell érvénytelenítenie őket, a szerződésekkel, az emberi
jogokkal és az államelmélettel kapcsolatos kérdésekben keresve az indokokat.
Nyilvánvaló, hogy az itt kidolgozott fogalmat nem szabad elbagatellizálni, hogy a
a szuverenitás és az önrendelkezés minimálisra csökken.
Ezzel a javaslattal valójában nem az igazságszolgáltatásnak a politikába való
nagyobb mértékű indokolatlan beavatkozását kívánjuk lehetővé tenni, hanem csak
azt

kívánjuk

garantálni,

hogy

a

jogállamiságban

minden

hatalomgyakorlás

ellenértéket találjon, hogy biztosítsuk a hatalom ésszerű gyakorlását.
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21. FEJEZET
FÚZIÓK ÉS FELVÁSÁRLÁSOK (M&A)
TRANZAKCIÓK
A JÁTÉKELMÉLET SZERINT

Átvétel időpontja: 23/03/2020

a játékelméletnek a vállalati fúziók és
felvásárlások során történő alkalmazásának

Andreza Molinário Procópio

elemzése.

http://lattes.cnpq.br/7646951657055132

A brazil piacon egyre gyakoribbak a
fúziók

és

felvásárlások.

A

PWC

(PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda.) cég
honlapján bemutatott tanulmány rámutat, hogy

1 | BEVEZETÉS

a 2019 októberéig felhalmozott 2019-ben 708
Ezt

a

tanulmányt

lehetőség

(hétszáznyolc) tranzakciót (fúzió, felvásárlás,

indokolja, hogy a fúziók és felvásárlások (M&A)

vásárlás, vegyesvállalat, beolvadás és kiválás)

műveleteit a tudományos-gazdasági koncepció

jelentettek be a brazil piacon, ami 32%-kal

segítségével,

(harminckét százalékkal) magasabb volumen,

a

az

a

játékelméleten

keresztül

tanulmányozzuk, azzal a céllal, hogy bővítsük

mint

az M&A műveletek jogi szemléletét.

tranzakció).

Lényeges,

időszakában

(538

Mint egy játékban, ahol a játékosok a

hermeneutikája olyan új vagy más kutatási

stratégiák és a racionalitás alkalmazásával

területekről származó értelmezési technikákra

keresik az eredményeket, hogy minden egyes

épüljön,

forgatókönyvben a legjobb eredményt érjék el,

a

a

azonos

törvénykezelő

amelyek

hogy

2018

javasolt

probléma

megvitatásában hatékonyak.
A

játékelmélet

így ez hasonló az egyesülési és felvásárlási

alkalmazása

az

műveletekhez, ahol az eladók és a vevők egy

eljárásjogban nagyon híres, különösen akkor,

adott forgatókönyvben stratégiákon keresztül

ha a fogoly-dilemmával kapcsolatos, amely a

próbálják

játékelmélet legismertebb játéktípusa, ahol a

érdekeiknek megfelelően.

az

eredményeket,

önérdekét

Nem a győzelemről vagy a vereségről

elemzik. A jelen munka azonban, a józan ész

van szó, hanem arról, hogy az információt

elől elrugaszkodva, azt keresi a

hogyan fogják felhasználni, hogy a taktika

játékosok

együttműködését

és

maximalizálni

hogyan határoz meg egy helyzetet, és hogyan
befolyásolja a játékosok döntési képességét. A
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stratégia vagy a taktika befolyásolhatja a
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értékelés, azaz a vállalat értékelési értéke, mivel a vevő a vállalat megvásárlásának
minimális értékének meghatározásában érdekelt, míg az eladó a tárgyalás
maximálisan elfogadható értékében érdekelt, mindketten értékelik a kifizetéseket
(nyereség és hozam), ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a játékosoknak egy
fókuszpontban, egy valódi Nash-egyensúlyban kell koordinálniuk döntéseiket.
A deduktív módszerrel, amely az információk elemzésének folyamata a
végeredmény előállítása érdekében, valamint a Fúziók és felvásárlások és a
játékelmélet témakörében készült munkák bibliográfiai áttekintése révén az
egyesülések és felvásárlások műveleteit a játékelmélet szerint kívánjuk elemezni, és
ellenőrizni, hogy a játékosok hajlandóak-e megtalálni a legjobb stratégiákat, és
azokat kombinálni a döntéshozatalhoz.
A tanulmány arra is törekszik, hogy megértse, hogy a kockázatelemzési és
mérési technikák, mint például az érzékenységelemzés, a forgatókönyv-elemzés és a
Monte Carlo-szimuláció, részt vesznek-e a döntéshozatali folyamatban, és hogy ezek
a modellek elemezhetők-e a játékelmélet fényében.

2 | KONCEPCIÓK
2.1 Fúziók és felvásárlások vagy M&A (M&A)
Az egyesülés olyan vállalati művelet, amelynek során két vagy több társaság
egyesül

egy

harmadik

társaság

létrehozása

céljából,

amely

jogokban

és

kötelezettségekben a két korábbi társaság helyébe lép, és megszünteti a korábbi
egyesült társaságokat. Ebben az esetben egyesülésekről van szó.
Az olyan műveletek, amelyek során két vagy több vállalatot egy másik vállalatba
olvasztanak be, szintén fúziónak minősülnek. Ebben az esetben beolvadás útján
történő egyesülésről van szó.
A felvásárlások viszont egy vállalat tulajdonjogának átruházását jelentik egy
másik vállalatra, és a vállalat részvényeinek vagy eszközeinek eladása formájában
valósulhatnak meg.
Amikor fúzióról és felvásárlásról beszélünk, akkor valami sokkal tágabb
fogalomról van szó, mint a fúzió és felvásárlás fogalma, helyesen s z ó l v a , ez azért
van így, mert a fúzió és felvásárlás kifejezés "egy vállalat külső vagy közös
növekedésének intézkedéscsomagját azonosítja, amelyet "üzleti kombináció" és
vállalati átszervezések révén érnek el", (BOTREL, 2017. 23. o.).
Az M&A-tranzakciót alapvetően a célja jellemzi, amely azon a feltételezésen
alapul, hogy a vállalatok arra törekszenek, hogy partnereik vagy részvényeseik
számára a lehető legnagyobb értéket teremtsék meg. Ily módon a fúziókat és
felvásárlásokat a piaci részesedés növelésére és a piaci részesedés növelésére
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irányuló stratégiaként használják.
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a nyereségesség, a vállalat szerves növekedésétől való függés rovására, amely túl
sok időt és az M&A folyamatok költségeinél nagyobb beruházásokat igényelhet.
2.2 Az egyesülések és felvásárlások okai
Egy több piaci szegmensben tevékenykedő vállalat rájöhet, hogy egy bizonyos
üzleti rés feltárása vonzó lehet, vagy erősítheti működését. Hasonlóképpen
előfordulhat, hogy egy piaci rés, amelyben tevékenykedik, már nem jelenti az üzleti
tevékenységének középpontját, vagy az eredményei nem kielégítőek. Ezekben az
esetekben a vállalatnak érdemes eladni az egyik szegmensét, és a bevételből újra
befektetni a működésébe, vagy más, a jelenlegi üzleti stratégiája szempontjából
értelmesebb szegmenseket vásárolni. Ezt a folyamatot stratégiai átirányításnak
nevezik, és ez az egyik oka a fúziók és felvásárlásoknak.
Az egyesülésekre és felvásárlásokra a felvásárló vállalat növekedési igénye, a
verseny kiküszöbölése vagy megszüntetése miatt kerülhet sor, mivel a szerves
növekedés sokkal hosszabb időt vesz igénybe, több kockázatot jelent és nagyobb
beruházásokat igényel.
Egy vállalat felvásárlása összegyűjtheti egy addig ismeretlen piaci rés vagy
szegmens ismeretét, potenciálissá téve a nyereség lehetőségeit a vállalatok és
folyamataik

által

kialakított

szinergiával,

költségcsökkentést,

működési

erőfeszítéseket, hiánypótlást jelenthet egy másik vállalat erőforrásai, tehetségei és
szakértelme tekintetében, ami a kiegészítő erőforrások valódi kombinációját
jelenti.
Ezenkívül egy vállalat felvásárlása lehet a legjobb eszköz a rendelkezésre
álló erőforrások vagy a szabad cash flow felhasználására, a rendelkezésre álló
erőforrások felhasználásával a növekedés előmozdítására, amelynek ciklusa már
csökkenést mutatott.
BARNEY és HESTERLY (2007, 284. o.) a fúziókba és felvásárlásokba történő
befektetések másik okaként a nagyképűségre is rámutat:
Egy másik ok, amiért a vezetők úgy dönthetnek, hogy továbbra is befektetnek a
fúziókba és felvásárlásokba - annak ellenére, hogy átlagosan nem termelnek
profitot belőlük -, az úgynevezett vezetői önhittség. Ez a felvásárló vállalatok
vezetőinek az a tévhite, hogy hatékonyabban tudják kezelni a célvállalat eszközeit,
mint annak jelenlegi vezetése. Ez a gondolat arra késztetheti a felvásárló
vállalatokat, hogy felvásárlási stratégiákat alkalmazzanak, még akkor is, ha ez nem
eredményez pozitív gazdasági nyereséget.

A PWC (PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda.) tanácsadó cég által a honlapján
bemutatott tanulmányban a brazil piacon 2002 és 2019 között lezajlott tranzakciók
alakulását ellenőrzik. Ezen belül a legnagyobb számban az akvizíciók, az olyan
tranzakciók szerepelnek, amelyekben a következők történnek
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a kvóták vagy részvények és a vállalat irányításának átruházása, majd a felvásárlási
műveletek, amikor a vállalat irányítását nem a részvényekkel együtt adják át, hanem
általában a tőke kevesebb mint 50%-áért szerzik meg. Másrészt a fúziós műveletek
az elmúlt években zsugorodtak, amint az az alábbi grafikon elemzéséből
megállapítható:

ábra - a módozatok alakulása szeptemberig (2002-2018)

A 2019 októberéig lezárt tranzakciók profilja a 2018-as év azonos időszakához
képest rámutat arra, hogy a 2019-es akvizíciók 19%-kal meghaladták a 2018-ban
lezárt volument. A 2019-es fúziós tranzakciók viszont 15%-os csökkenést mutatnak
2018-hoz képest.

ábra - tranzakciók profilja (%)

A BOTREL (2017, 123. o.) megállapítja, hogy "az egyesülések ritka műveletek a
brazil tranzakciós piacon". Ennek oka az ilyen művelet összetettsége, amelynek célja
más jogi módozatok alkalmazásával nagyobb hatékonysággal érhető el. Az új jogi
személy létrehozásával járó bürokrácia, a hatósági engedélyek és felhatalmazások, a
nyilvántartások egységesítése, a beszállítók és ügyfelek újbóli nyilvántartásba vétele,
valamint egyes adójogosultságok megszűnésének lehetősége, a vállalkozás jövőbeni
visszacsinálásának nehézségei az új jogi személyiséggel együtt járnak.
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Ezt mutatja a két elemzett grafikon, amelyek az ilyen típusú ügyletek számának
csökkenését mutatják az elmúlt néhány évben.

2.3 Játékelmélet és Nash-egyenlőség
A játékelmélet tanulmányozása John von Neumann és Oskar Morgenstern
előfutárai, valamint Jean Piaget, Girolamo Cardano és Antonie Augustin Cournot,
valamint a játékstratégiák más tudósai és megfigyelői, akik a matematikai alapokból
kiindulva modelleket és elemzési technikákat mutattak be a játékosok stratégiákon
keresztül történő választásának magyarázatára. Érdemes megemlíteni John F. Nash
Jr. (1928-2015), egy jelentős észak-amerikai matematikus hozzájárulását, aki
meghatározta a játékmodellek egyensúlyának fogalmát, az úgynevezett Nashegyensúlyt. Nash az egyensúly fogalmából kiindulva képes volt kimutatni, hogy a
játékosok racionális választása a legjobb egyéni stratégiára nem mindig vezet a
legjobb eredményhez, az egyensúlyt úgy kell megtalálni, hogy a legjobb eredményt
érjék el, ahol minden játékosnak előre kell látnia a többiek választását, és hinnie kell
abban, hogy minden egyes
stratégia a lehető legjobb válasz a többi játékos stratégiájára.
RÍOS (2018, 229. o.)
következtetésre jutott:

a

játékelmélet

konceptualizálásakor

a

következő

olyan tudományág, amelynek célja, hogy eszközöket nyújtson a verseny- vagy
konfliktushelyzetekben történő döntéshozatalhoz, egy formális mátrix
felépítéséből kiindulva, amely tartalmazza a többi szereplő döntéseit és a
meghatározandó vagy megoldandó kérdés objektív jellemzőit. Ez lehetővé teszi a
helyzet megértését, az érintettek különböző stratégiáinak megértését, a konfliktus
vagy a közös cél és a lehetséges megoldások magyarázatát.

Megállapítható, hogy a játékelmélet olyan tudományos-gazdasági elméletet
képvisel, amelyet olyan helyzetek elemzésére használnak, ahol két vagy több,
egymástól különböző és egymástól függő ágens lép kölcsönhatásba, és az egyes
játékosok döntése a többi játékos egyéni cselekvésétől függ. Az egyik játékos által
alkalmazott stratégiák befolyásolják a másik játékos döntését.
A játékok a játékosok száma, a stratégiák száma és az együttműködés mértéke
szerint osztályozhatók. Ami azonban lehetővé teszi a játékosok számára, hogy
kooperatív eredményeket érjenek el a nem kooperatív játékokban is, az az
egyensúly.
A játékosok és döntéseik közötti interakciós helyzetek illusztrálására néhány
játékmodell készült, amelyek közül a nemek harcát, a foglyok dilemmáját, a
csirkejátékot, a szarvasvadászat játékát elemezzük: a társadalmi szerződés és a
sólyom-galamb dilemmáját.
A nemek harcának nevezett modell a nemek harcának problémáját mutatja be.
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koordináció több lehetőséggel, ahol a párnak el kell döntenie, hogy hol találkoznak,és
milyen programmal töltik együtt az éjszakát. A férfi inkább egy focimeccsre, míg a nő
inkább egy zenei koncertre szeretne menni, a probléma az, hogy találkozniuk kell,
kommunikáció nélkül, és mindkettőjüknek választaniuk kell a két esemény közül,
ahogy az alábbi ábrán látható.

Man

Nő
Labdar
úgás

Muta
sd
meg
a

Labdar
úgás

1, 2

-1, -1

Mutasd
meg a

-1, -1

2, 1

1. táblázat: a nemek harca

Ebben a modellben a játékosok nagyobb jutalmat kapnak, ha ugyanazt a
programot választják, és sikerül találkozniuk, mert a legjobb stratégia mindkettőjük
számára, ha együtt töltik az éjszakát, így még akkor is, ha a nő inkább a show-t, a
férfi pedig inkább a focit választja, a program egyedül való elvégzése egyikük akarata
sem, ezért mindketten inkább együtt maradnak, minthogy egyedül végezzék el a
preferált programjaikat. Ebben az esetben két Nash-egyensúly (Soccer, Soccer) és
(Show, Show) jelenlétét igazoljuk, ahol két játékos nyer, ha összehangolják
döntéseiket, még akkor is, ha különböző egyéni preferenciákkal rendelkeznek.
A foglyok dilemmájában az együttműködést és az önérdek ellenében
ellenőrizzük. Ebben a modellben két tolvajt tartóztat le a rendőrség, mindkettőjüket
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, elkülönítik őket, és a következő
lehetőségeket adják meg nekik: ha az egyikük beismeri, társa pedig nem, akkor a
nyomozásban való együttműködése miatt szabadon engedik, míg társa 04 év állami
börtönbüntetést kap. Ha ezzel szemben nem tesz vallomást, társa viszont igen, akkor
ő megkapja a megfelelő büntetést, társa pedig szabadlábra kerül. Ha azonban
mindketten beismerik, az egyéni együttműködés veszít értékéből, és 02 év állami
börtönbüntetést kapnak. Azonban még ha a rendőrség nem is tájékoztatja őket,
mindketten tudják, hogy ha mindketten nem tesznek vallomást, akkor egy év
börtönbüntetés után szabadon engedik őket csavargásért, ahogyan az alábbi ábrán
látható:

Tolvaj 02
Tolvaj 01
Bevallja
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Bevallja

-2, -2

0, -4

Nem vallja be

0, -4

-1, -1

2. táblázat: a foglyok dilemmája
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A legjobb stratégiát elemezve a nyilvánvaló eredmény mindkettőjük számára a
beismerés lenne, mert ha egyikük úgy dönt, hogy nem tesz vallomást, akkor a
másiknak ártani fog, aki a beismeréssel eltörli a büntetését. Ha azonban tudnának
kommunikálni, a játék kimenetele más lehetne, ahol valószínűleg mindketten nem
tennének vallomást, és egy év múlva szabadok lennének.
A foglyok dilemmája azt mutatja, hogy bizonyos interakciós folyamatokban a
saját magunk számára legjobb stratégiai választás nem feltétlenül a legjobb választás
mindenki számára, így a legjobb választás az, amely az egyéni kívánságok és a
csoport számára legjobb választások közötti egyensúlyt fordítja le.
A "csirkejáték" egy romboló verseny, amelyet két tinédzser szemléltet, akik úgy
döntenek, hogy autóikkal egymás felé hajtanak, hogy kiderítsék, ki tér ki előbb, kit
tartanak gyávának, és kit becéznek a barátai "csirkének". Ha mindketten egyszerre
térnek ki, akkor nem lesznek vesztesek és nyertesek, de ha mindketten elmulasztják
a kitérést, akkor súlyos balesetet szenvednek, veszélyeztetve saját életüket, ahogy
az alábbi ábrán látható.

Serdülő 02

Serdülő 01
Kitérő

Nincs
offset

Kitérő

-2, -2

2, -1

Nincs
offset

-1, 2

0, 0

3. táblázat: csirkejáték

Ebben az esetben a legrosszabb stratégia az lenne, ha nem térnénk el, míg a
legjobb válasz az lenne, ha mindkettő eltérne. A Nash-egyensúly fogalmát
alkalmazva azonban ismét két egyensúlyi helyzet létezését igazoljuk, ahol a legjobb
válasz az, hogy nem térünk el, ha a másik eltér, vagy eltérünk, ha a másik nem tér el.
Vagyis a legjobb válasz, az egyensúlyi pont ebben a játékban a konfrontáció
elkerülése lenne.
A Vadászat: A társadalmi szerződés dilemmája című játékban két vadász
helyezkedik el az erdőben, hogy szarvasra vadásszanak, azonban semmi sem
akadályozza meg őket abban, hogy szabadidejüket egy nyúlra használják fel, amely
állat könnyebben vadászható, azonban alacsonyabb értékű, mint a szarvas, mivel
kevesebb húst tartalmaz, mint a szarvas fele. Ha egyikük úgy dönt, hogy üldözőbe
veszi a nyulat, és a szarvas elmenekül, akkor az, aki a nyulat elejtette, nem köteles
megosztani azt a másik vadásszal, mivel elrejthette azt. Tekintettel arra, hogy az őz
03-szor nagyobb értéket képvisel, mint a nyúl, az alábbiakban az egyes vadászok
jutalmának ábrázolása látható a stratégiák egyes kombinációi esetében.
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Hunter 02
Hunter 01
Szarvas

Hare

Szarvas

3,3

0,1

Hare

1, 0

1,1

4. táblázat: Szarvasvadászat: a társadalmi szerződés dilemmája

Ily módon két Nash-egyensúlyt is ábrázolhatunk ebben a játékban, két
lehetséges választási lehetőséggel: vagy mindketten hűek maradnak a pozíciójukhoz,
és a szarvassal térnek haza, vagy mindketten úgy döntenek, hogy feladják a
pozíciójukat, és mindketten kisebb jutalommal, de egy-egy nyúllal térnek haza. Ebben
az esetben, ha az egyik játékos egyéni eredményt választ, az veszít, aki ragaszkodott
eredeti céljához.
Ugyanezt a helyzetet írják le egy kereskedelmi partnerség elemzésére, ahol
mindkét partnernek oda kell szentelnie magát a vállalkozás növekedésének. Ebben a
modellben csak akkor lenne érdemes erőfeszítéseket tenni, ha a másik is tesz
erőfeszítéseket, különben mindketten úgy döntenének, hogy nem tesznek több
erőfeszítést a szükséges minimumnál, még akkor sem, ha ez mindkettőjük számára
kisebb nyereséget eredményezne.
A sólyom-galamb modellben két állat, a sólyom és a galamb verseng azon,
hogy egy darabka táplálékot hogyan osztanak fel egymás között, és választhatnak az
agresszív (sólyom) vagy a passzív (galamb) viselkedés között. Ha mindketten
passzívak, akkor egyenlően osztják el az ételt, és mindegyikük 3 darabot kap. Ha az
egyik agresszív, a másik passzív, akkor az agresszív megtart 05 darabot, a passzív
pedig 01-et. Ha mindketten agresszívek, akkor elpusztítják az ételt, és mindketten
megtartják a 0 darabot, ahogy az alábbi táblázatban látható:

Karval
y

Galamb
Kötelez
ettsége
k

Agresszív

Kötelezett
ségek

3,3

1, 5

Agresszív

5, 1

0, 0

5. táblázat: sólyom-galamb játék

Ebben a játékban 02 lehetséges egyensúlyi helyzet van (5.1 és 1.5), és nem
lehet előre megjósolni, hogy melyik lesz az. Az ilyen típusú játékot anti-koordinációs
játéknak nevezzük, és aNash-egyensúly fogalma nem ad egyetlen lehetőséget sem,
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csak az ésszerű előrejelzések halmazának csökkentésében segít.
A sólyom és a galamb játékát különböző alkalmakra lehet alkalmazni, csak
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az állatokat például két ország külpolitikájának megválasztásával, két kereskedelmi
versenytárs egy adott piacon folytatott kereskedelempolitikájának megválasztásával
helyettesíti.
Az elemzett modellek többek között olyan játéktípusok példái, amelyek a Nashegyensúly alkalmazásával lehetővé teszik a játékosok elemzését stratégiai
interakciós helyzetekben.
Bár a játékelmélet a matematikához kapcsolódó tanulmány, alkalmazása más
területeken

is

elterjedt

és

szerteágazó,

ami

a

fúziók

és

felvásárlások

tanulmányozásában való alkalmazását ösztönzi, tekintettel a szereplők, a vevők és
az eladók viselkedésére.

2.4 Tárgyalási folyamat a fúziók és felvásárlások során
BOTREL (2012, 158. o.) szerint "egy M&A tranzakció megvalósítása egy
összetett és rugalmas tárgyalási folyamat eredménye (egymást követő aktusok
halmaza egy bizonyos cél elérése érdekében)", mivel az elemzések sokaságát
foglalja magában. Rugalmas is, mivel nincs kötelezően követendő eljárás, így a felek
szabadon folytathatnak tárgyalásokat. A brazíliai vállalati tranzakciók konszolidációja
miatt azonban megerősíthető, hogy létezik egy szabványos, de nem kötelező eljárás,
amelyet a tanácsadó és tanácsadó cégek, ügyvédi irodák és befektetési bankok
alkalmaznak, hogy befektetőket keressenek vagy tanácsadói szolgáltatásokat
nyújtsanak a tranzakciókban.
A tárgyalási folyamat során a felek által aláírt és joghatással bíró alapvető
dokumentumok elkészítése szükséges. Ezek a következők: a Teaser - a vállalat
alapvető

jellemzőinek

egyszerűsített

bemutatása,

a

Letter

of

Intent

-

szándéknyilatkozat, a Term Sheet - nem kötelező érvényű ajánlat, az NDA (Non
Disclosure Agreement) - titoktartási megállapodás, az MOU (Memorandum of
understanding).
- egyetértési megállapodás, és végül az alapmegállapodás és a szerződés a
Végleges.
A tárgyalás általában a teaser bemutatásával kezdődik, amely egy olyan
dokumentum, amely tartalmazza az alapvető információkat az üzletről, de amely
általában nem hozza nyilvánosságra, hogy melyik vállalat vesz részt a tárgyaláson,
ami az NDA - titoktartási megállapodás aláírása után derül ki, valamint a várhatóan
elvégzendő művelet típusára vonatkozó információk.
Ha ez a kezdeti fázis befejeződött, és ha a célszemély érdeklődik, elkészül az
információs feljegyzés (Infomemo), amely általában a következőket tartalmazza: a) a
vállalat összefoglalója, b) befektetési tézis, c) piaci elemzés, d) általános információk
a vállalatról, e) információk a vállalat működéséről.
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és f) a társaság pénzügyi információi.
A rendelkezésre bocsátott kezdeti információk alapján és a szükséges
pontosításokat követően a potenciális érdeklődők várhatóan nem kötelező érvényű
ajánlatot (NBO) vagy feltételes ajánlatot (term sheet) nyújtanak be. Ezen a javaslaton
keresztül kezdődik a tárgyalás az árról és a tárgyalás szerkezetéről.
Általában egy vállalati tranzakció megkötésére csak az átvilágítás befejezése
után kerül sor, amely rendkívül fontos szakasz, és amelyet általában erre szakosodott
tanácsadó cégek végeznek. Ennek keretében feltérképezi a társaság fontos
információit,

és

magában

foglalja

a

társaság

operatív

és

nem

operatív

tevékenységeinek elemzését, beleértve a számviteli, pénzügyi, saját tőke, vállalati,
szerződéses,

munkaügyi,

adóügyi,

szellemi

tulajdonjogi

és

szabályozási

szempontokat - a társaság tevékenységi körének megfelelően -, a társaság jogi
diagnózisának elvégzése, a kötelezettségek és függő kötelezettségek felmérése és
számszerűsítése, valamint végül a könyvvizsgálói jelentés kibocsátása céljából.
Az átvilágítási folyamatot az említett területeken a dokumentumok és
információk elemzésére kiképzett csapatok végzik, és egy ellenőrző lista elküldésével
és az adatszoba kiválasztásával kezdődik, amelynek az érintett vállalatok
létesítményein kívül kell lennie, hogy a tárgyalások titkossága megmaradjon. Az
ellenőrző listában előírt információk és dokumentumok átadásához általában virtuális
adatszobát használnak, így csökkentve a személyes találkozók szükségességét,
amelyek a lényeges pontosításokra korlátozódnak.
Az átvilágítási fázisban a szervezet kulcsemberei vesznek részt a több elemzett
területen, és nagy jelentőséggel bír egy olyan belső vezetés létrehozása, amely
biztosítja, hogy az ellenőrzések minden határideje és követelménye teljesüljön, és
elkerüli, hogy a tárgyalást befolyásoló érzelmi vagy idegen tényezők befolyásolják ezt
a fázist, ügyelve arra, hogy minden cselekményt úgy hajtsanak végre, hogy
biztosítsák az objektív jóhiszeműséget a tárgyalási cselekményekben, ahogyan azt a
NADER (2013, 30. o.) is támogatja:
A 2002. évi Polgári Törvénykönyv bevezette a jóhiszeműség elvét a jogügyletek
elméletébe, ami a kötelezettségek terén mélyreható változást hozott. A
jóhiszeműség követelménye az üzleti cselekményekben nem a szubjektív
jóhiszeműségre vonatkozik, amelyet a szándékok komolysága jellemez, hanem az
objektív jóhiszeműségre, amely független a lelkiismeret szintjétől. Az új szabályok
fényében lényeges, hogy a jogügylet feltételei a záradékokon keresztül egyensúlyt
és igazságosságot mutassanak. Először is, ott van a 113. cikk etikai tartalmú
rendelkezése, amely arra irányítja az üzemeltetőt, hogy a jogügyletet "a
jóhiszeműség és a megkötés helyének használati szokásai szerint" értelmezze. A
422. cikk a maga részéről előírja a szerződő felek számára, hogy a jóhiszeműség
és a tisztesség elvét mind a végrehajtás, mind a teljesítés során tiszteletben
tartsák. A jóhiszeműség a szerződésekben tehát a tisztességes és tisztességes
általános feltételeket jelenti.

Az átvilágítás befejezését követően a könyvvizsgálók által kiadott végleges
jelentésben
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meggyőzni a feleket a tárgyalások folytatásáról vagy azok megszüntetéséről, anélkül,
hogy
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nem jár gazdasági érték, a felek csak a kötelezettségre kötelezik magukat.
az NDA - titoktartási megállapodásban foglaltak szerint.
Ha a felek hajlandóak folytatni a tárgyalásokat, a következő pillanatban az ár és
a feltételek megtárgyalására kerül sor, az átvilágítási szakaszban készített jelentés
eredményeként, vagy amennyiben azokat a nem kötelező érvényű ajánlatban nem
rögzítették. Ha a felek között ellentmondások vannak, ajánlott elkészíteni és aláírni a
szándéknyilatkozatot - egyetértési nyilatkozatot -, hogy bemutassa a tárgyalások
alakulását és megteremtse a folytonosság alapját.
A pénzügyi tanácsadók támogatásával lebonyolított vállalati tranzakcióban az
árról folytatott vita általában figyelembe veszi a vállalat értékbecslésnek nevezett
értékelési jelentéseit, amelyek az üzlet értékelésének módszereként a diszkontált
cash flow-t vagy az EBITDA-t (kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti
nyereség) fogadják el. Bár ezek a leggyakrabban alkalmazott értékelési módszerek,
az üzletet szabadon lehet értékelni a felek által meghatározott kritériumok vagy egyéb
pénzügyi és gazdasági mutatók alapján is.
Miután az előzőekben említett valamennyi szakasz lezárult, és a tárgyalások
lezárultak, a folyamat a felek által meghatározott, aláírandó vállalati művelet típusától
függően az alapszerződéssel vagy a végleges megállapodással zárul.
Ezt a szerződést részletesen el kell készíteni, hogy tartalmazzon minden egyes
elemzett

területre

vonatkozó

információt,

eshetőséget

és

kockázatot,

és

meghatározza az ezekkel kapcsolatos jövőbeli felelősségeket. Általában tartalmaz
garanciális záradékokat, visszatérítési és kártalanítási rendelkezéseket, továbbá az
ár egy részének bankbetétben való visszatartási értékét az esetleges rendkívüli
események biztosítására - letéti számla, a felszabadítás határidejének és
feltételeinek meghatározásával. Szintén gyakori, hogy kötelezettségeket állapítanak
meg, hogy mit kell és mit nem szabad tenni, valamint egy olyan záradékot, amely
megtiltja az eladónak, hogy egy bizonyos ideig közvetlenül vagy közvetve
versenyezzen a vevő üzletágával. A szerződésszegés esetén alkalmazandó
szerződéses szankciókat is ez az eszköz határozza meg, amely meghatározza a
felek közötti jövőbeli kommunikáció formáját, a konfliktusmegoldás érdekében a
választottbíráskodás lehetőségét és az alkalmazandó jogszabályokat is.
Az átvilágítási folyamat, valamint a szerződésben foglalt rendelkezések
kiemelkedő jelentőségűek és kötelezőek az üzletkötőkre nézve, és az ország
bíróságai e tekintetben döntöttek a vállalati ügyletekből eredő jogvitákban:
POLGÁRI ELJÁRÁS. KÖZBENSŐ JOGORVOSLAT A KÖZBENSŐ JOGORVOSLATI
ELJÁRÁSBAN A KÜLÖNLEGES JOGORVOSLATI ELJÁRÁSBAN. AZ ART. 535 OF
CPC/73. A HOMÁLY, A KIHAGYÁS VAGY AZ ELLENTMONDÁS HIÁNYA. AZ
ELŐKÉRDÉSEK HIÁNYA. STF SUMMULAS 282 és 356. A SZERZŐDÉSES
KIKÖTÉS ÉRTELMEZÉSE. 5. SZABÁLY/STJ. A BIZONYÍTÉKOK ÚJBÓLI
VIZSGÁLATA. PULA 7/STJ. LEHETETLENSÉG. FELLEBBEZÉS NEM
A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

21. fejezet

393

FELTÉTELEK. 1. Nem áll fenn a polgári perrendtartás/73. cikke 535. cikkének
megsértése, mivel az eredeti eljárás szerinti bíróság a jogvita szempontjából
releváns kérdéseket - ahogyan azokat feltették és előterjesztették neki - rendezte,
bemutatva az ügyben hozott kognitív ítélet kialakításához szükséges valamennyi
jogalapot. Ahhoz, hogy az előkérdezés konfigurálható legyen, a fellebbezett
fellebbviteli határozatból ki kell emelni a megsértettnek vélt jogszabályi
rendelkezésekre vonatkozó jogi tézisek kifejtését, hogy a speciális esetben
lehetőség legyen egy bizonyos jogi kérdés megvitatására, meghatározva ezáltal a
szövetségi jogszabály helyes értelmezését. A 282/STF és 356/STF precedensek
előfordulása. 3 Az eredeti eljárás nyelve: német 3 Az eredeti eljárás nyelve: francia
3 Az eredeti eljárás nyelve: francia 3 Az eredeti eljárás nyelve: német 3 Az eredeti
eljárás nyelve: francia 3 Az eredeti eljárás nyelve: francia 3 Az eredeti eljárás
nyelve: német 3 Az eredeti eljárás nyelve: francia A Bíróság megállapítja, hogy a
fellebbezők megkapták a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez
szükséges valamennyi információt, amely tájékoztatta őket az üzletkötés
szempontjából lényeges valamennyi körülményről, továbbá a szerződési
záradékban előírtak szerint hárommillió reai összegig megtérítették a felmerült
veszteségeket. Ezért rámutat arra, hogy nem sérül az objektív jóhiszeműség
elve, és elismeri az alperes felelősségmentességét a bekövetkezett károkért.
A határozat reformja e szempontok szerint tagadhatatlanul szükségessé teszi a
szerződési kikötés értelmezését és a bizonyítási anyag újbóli vizsgálatát, amely
intézkedések nem fogadhatók el külön fellebbezés keretében, tekintettel a Bíróság
5. és 7. ítélkezési gyakorlatának akadályára. 4. A határozat módosítása a jelen
ügyben nem lehetséges. 4. nem biztosított közbenső jogorvoslat (kiemelés
hozzáadva).
(STJ - AgInt no AREsp: 992489 RJ 2016/0259033-3, előadó: LUIS FELIPE
SALOMÃO miniszter, ítélethozatal dátuma: 2017.05.18., T4 - NÉGY TURMA,
közzététel dátuma: DJe 2017.05.23.).

Ezért a vállalati tranzakciókat érintő minden egyes fázisban fenn kell tartani a
szükséges gondosságot annak érdekében, hogy biztosítsák azok sikerét, vagy
támogassák a jövőbeli peres ügyeket.

2.5 Kockázatelemzés és mérési technikák
Egy művelet kockázatának méréséhez figyelembe kell venni az értékét
befolyásoló fő változókat. Ebből a célból néhány elemzést lehet használni, beleértve
az érzékenységelemzést, a forgatókönyvelemzést és a Monte Carlo-szimulációt.
Az érzékenységi elemzés egy egyszerű elemzési technikából áll, és feltételezi,
hogy számos feltételezés bármikor változhat, amelyek a vállalat által nem
ellenőrizhetők, de hatással lehetnek a végeredményre. Így a vállalat értékére
legnagyobb hatást gyakorló változók azonosítása segíthet az ezek feletti ellenőrzés
szintjének növelésében, hogy az értékelési fázisban elkerülhetők legyenek a vállalat
értékének nagymértékű, nem kívánt eltérései.
Ezért az elemzés a kulcsfontosságú változókkal kezdődik, pozitív és negatív
oszcillációkat végez körülöttük, és egy sor előrejelzést készít az eredményekről. Az
elfogadott feltételezések érzékenységi elemzésével azonosítják azokat a változókat,
amelyeknek a legnagyobb súlyuk van az eredményre.
A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

21. fejezet

394

Bár ez egy olyan elemzés, amely képes azonosítani a kritikus változókat az üzleti és
amelyeket értékelni és kezelni kell, a határozottság hiánya miatt korlátozottak.
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a változók konfidenciaintervallumának és a változók közötti korrelációnak, nem teszi
lehetővé, hogy
lineáris elemzés, ami a kockázat alul- vagy túlbecsléséhez vezet.
A forgatókönyv-elemzés módszere lehetővé teszi az érzékenységvizsgálat
hiányosságainak minimalizálását. Ebben a tanulmányban olyan szakértői csoportokat
kell bevonni, amelyek képesek elemezni a legkülönfélébb felvetett ellenpontokat. Az
ebben a modellben végzett elemzések egyike a Michael Porter által 1970-ben
kidolgozott elemzés az öt versenyerőről, valamint arról, hogy ezek hogyan hatnak
egymásra, és hogyan befolyásolhatják hosszú távon a befektetések megtérülését.
Michael Porter öt versenyereje megmutatja, hogy a verseny hogyan hathat az üzletre,
és hogyan határozza meg egy adott ágazat jövedelmezőségét,
b) a helyettesítés veszélye, c) a vevő alkupozíciója, d) az eladó alkupozíciója, e) a
piacon versenyző vállalatok közötti rivalizálás.
PADILHA (2017, 177. o.) arra a következtetésre jutott, hogy "a jövőbeli
forgatókönyvek meghatározásához a
egy vállalat a jövőbeni lehetőségek részletes elemzését és a
a releváns változók és kölcsönös függőségük meghatározása".
A forgatókönyv-elemzések során a változókat úgy határozzák meg és
kombinálják, hogy az alapforgatókönyvhöz képest két legrosszabb és két jobb
forgatókönyv

becslési

technikáját

alkalmazva

ellenőrizzék

azok

előfordulási

lehetőségét és összefüggéseit. Minden egyes kapott forgatókönyvhöz kiszámítják a
jövőbeli pénzáramlást és a nettó jelenértéket (NPV), és az egyes forgatókönyvek
bekövetkezési valószínűségével súlyozva megkapják a vállalat értékelését.
Hangsúlyoznunk kell továbbá a versenyzők viselkedésének tanulmányozásának
fontosságát, olyan forgatókönyvek megtervezésével, amelyek képesek előre látni a
mozgásaikat, mint egy valódi játékban.
E modell fő kritikája a lehetséges forgatókönyvek korlátozásában és a
valószínűségek empirikus hozzárendelésében rejlik.
A Monte-Carlo-szimulációban az elemzést egy szimulációból végzik, amely a
vizsgált rendszer reprezentálására egy modellt fejleszt ki. Az elemzési modellek közül
ezt tartják a leghatékonyabbnak, mivel egyszerre több változó hatását is képes
ellenőrizni, és jobban megérti a kockázatokat. Az elemzés eredménye a lehetőségek
és a kockázatok tájékoztatásából áll, és a végső döntés attól függ, hogy a befektető
mekkora kockázatot hajlandó vállalni, és milyen profilja van, konzervatív, mérsékelt
vagy agresszív.
Padilha (2017, 179. o.) szerint:
Fogalomként értelmezhetjük, hogy a Monte-Carlo-szimuláció egy olyan mintavételi
eljárás, amelynek célja, hogy lehetővé tegye az érdeklődésre számot tartó változó
teljesítményének megfigyelését a bizonytalansági elemeket tartalmazó változók
viselkedése miatt. Ez az elemzés a többváltozós valószínűségi típusú, amely bár
egyszerű koncepció, a folyamat operacionalizálása megköveteli a
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néhány matematikai módszer segítségével.1

Minden tárgyalás során fontos elemezni a felmerülő kockázatokat. Az elemzési
eszközök használata a vállalati tranzakciókban hatékony, és lehetővé teszi a
befektetők számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak.

2.6 A Gazdasági Védelmi Igazgatási Tanács - CADE elemzése
A jelentős vállalati tranzakciók általában gazdasági indíttatásúak, ezért azokat a
Gazdasági Védelmi Igazgatótanácsnak (CADE) kell elemeznie és jóváhagynia.
A CADE az Igazságügyi Minisztériumhoz kapcsolódó szövetségi autonóm
szervezet, amelynek feladatait a 12.529/2011. sz. törvény határozza meg, feladata az
ország szabad versenyének felügyelete és biztosítása, és többek között az a
feladata, hogy "elemezze az egyesüléseket, irányításszerzéseket, beolvadásokat és
más, a nagyvállalatok közötti gazdasági koncentrációval kapcsolatos olyan
cselekményeket, amelyek veszélyeztethetik a szabad versenyt, és ezt követően
döntsön ezekről".
A köztársasági alkotmány 170. cikkében foglalt alkotmányos elvek garantálják a
szabad versenyt, valamint bármely gazdasági tevékenység szabad gyakorlását,
azonban ezt a szabadságot más alkotmányos elvek és garanciák korlátozzák, mint
például a tulajdonhoz való jog, a gazdasági hatalommal való visszaélés és az ebből
következő piaci uralom tilalma, a verseny megszüntetésének tilalma és a nyereség
önkényes növelésének tilalma, amint az a köztársasági alkotmány 173. cikke (4)
bekezdésének olvasatából következik.
A 12.529/2011. sz. törvény 36. cikke a gazdasági rend megsértésének tekinti
többek között azt, ha egy vállalat vagy vállalatcsoport olyan erőfölényben van, amely
az érintett áru- vagy szolgáltatási piac jelentős részét birtokolja oly módon, hogy
képes szándékosan és egyoldalúan megváltoztatni a piaci feltételeket. Az érintett
piac jelentős része 20% (húsz százalék), amelyet a CADE a konkrét esetnek
megfelelően módosíthat egyes ágazatok esetében:
36. cikk - A gazdasági rend megsértésének minősül, függetlenül a vétkességtől,
bármely formában elkövetett olyan cselekmény, amelynek célja vagy hatása a
következő, még akkor is, ha nem valósul meg:
(...)
II - uralja az áruk vagy szolgáltatások érintett piacát; (...)

1. PADILHA, Eduardo, op cit.
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§ 2o Erőfölényt feltételezünk, ha egy vállalat vagy vállalatcsoport képes egyoldalúan
vagy összehangoltan megváltoztatni a piaci feltételeket, vagy ha az érintett piac
legalább 20%-át (húsz százalékát) ellenőrzi, és ezt a százalékos arányt a CADE
megváltoztathatja a gazdaság egyes ágazatai esetében.

Ezért a CADE által betöltött szerep alkotmányos támogatásra talál az azt
szabályozó törvényben, és célja, hogy megakadályozza a szabad verseny
alkotmányos

garanciáját

veszélyeztető

torzulásokat,

és

a

vállalatoknak

és

vállalatcsoportoknak a gazdasági koncentrációs folyamatokat a CADE elemzésének
és engedélyezésének kell alávetniük, elkerülve ezzel a büntető szankciókat, ami a
vállalati tranzakciók fontos szakaszát jelenti.

3

| M&A MŰVELETEK JÁTÉKELMÉLETI SZEMPONTBÓL
A tanulmány középpontjában az M&A műveletek elemzése áll a játékelmélet
szemszögéből.
A játékelmélet a tárgyalók számára a felek interakciójából származó
forgatókönyvek elemzését és a megállapodások elérése érdekében alkalmazható
valószínűségeket biztosítja.
Amint azt már bemutattuk, az M&A ügyletek az átvilágításon keresztül történő
információgyűjtés, a matematikai-pénzügyi technikák és képletek alkalmazásával
végzett forgatókönyv-elemzések, valamint a Gazdasági Védelmi Igazgatótanács
(CADE) elemzése és jóváhagyása mellett az értékelés elkészítését lehetővé tevő
összetett folyamatokat foglalnak magukban.
Ebben az értelemben a játékosok viselkedésének elemzése rendkívül fontos.
Feltételezve, hogy akár fúzió, akár felvásárlás esetén két vagy több vállalat érdekei
ellentétesek, fontos, hogy az érdekeket olyan egyensúlyba hozzuk, amely mindkét fél
számára kielégítő.
Az összeolvadási és felvásárlási folyamatok gyakran kimerítőek a felek
számára, figyelembe véve a műveletek összetettségét, sőt az érzelmeket is, mivel a
felvásárló vállalatok gyakran már a kezdetektől fogva demonstrálják az új szervezet
emberi erőforrásainak optimalizálásának szükségességét.
Ezért a felvázolt tárgyalás egyensúlyi pontjának megtalálása, akár az
értékelésben, akár a letéti számlán, akár a megtárgyalt szerződéses záradékok
bármelyikében, olyan kihívás, amely sok esetben sikertelen, és a tárgyalást leállítja,
és nem lehet lezárni a vállalati tranzakciót, így mindkét félnek az ügylet által eddig
kivetett költségeket kell viselnie.
Ebben az értelemben fontos megérteni, hogy a tárgyalási eredmény nem
kizárólag az egyik szereplő teljesítményétől függ, hanem a tárgyalási folyamat során
valamennyi szereplő által alkalmazott stratégiák és taktikák kölcsönhatásából ered.
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tárgyalás. A szereplők magatartása az átvilágítási folyamat során, az információk és
magyarázatok megfelelő nyilvánosságra hozatala, az ügylet indokai, valamint a
szándéknyilatkozat és a végleges megállapodás rendelkezései befolyásolhatják a
tárgyalás kimenetelét.
Minden tárgyalási folyamat egyedi, és sok vállalat, amely tárgyalni kíván
működéséről vagy eszközeiről, elköveti azt a hibát, hogy nem veszi észre, hogy bár a
játék hasonló, a játékosok változása nagy különbséget jelent, és a kifizetések
meghatározása

érdekében

a

lépések

és

stratégiák

megváltoztatását

kell

eredményeznie.
Ha egy adásvételi tárgyalás során megállapítást nyer, hogy a tárgyalás egy
bizonyos pillanatban csak a vételi/eladási ár követelményében lesz rögzítve, és az
eladó értékbecslésében 2 millió BRL (kétmillió reaise) szerepel, míg a vevő
értékbecslésében 1 millió BRL (egymillió reaise) szerepel, azonban mind az eladó,
mind a vevő elfogadja, hogy 1,5 millió BRL (egymillió-ötszázezer reaise) értékben
tárgyaljanak, de egyikük sem ismeri a másik által megállapított határt, azaz a
tartalékárat, és dönteniük kell a tárgyalás vagy a tárgyalás mellőzése között, akkor az
alábbiakban bemutatott forgatókönyv áll fenn:

Értékesít
ő

Vevő
Tárgyalás
ok

Nincs
tárgyalás

Tárgyalások

+ 0,5; -0,5

+0,5; 0

Nincs
tárgyalás

0; -0,5

0; 0

6. táblázat: áralku a szereplők között

A 6. táblázat elemzése azt mutatja, hogy a legrosszabb stratégia az lenne, ha
mindketten úgy döntenének, hogy nem tárgyalnak: a vételi és eladási értékek az
eredeti szinten maradnának, és a vállalati műveletre nem kerülne sor. Ha azonban az
eladó a tárgyalás mellett döntött, a vevő pedig nem, akkor a vevő nyerne, ha
elfogadná a tárgyalást, mert az eladó eredeti ajánlatához képest 500 000 R$
(ötszázezer reai) csökkenés következett volna be, az ő eredeti ajánlatához képest
viszont 500 000 R$ (ötszázezer reai) veszteséget szenvedett volna el. Ugyanez
történne a vevővel is, ha úgy döntene, hogy tárgyal és 500 ezer R$-ral (ötszázezer
reaival) megemeli eredeti ajánlatát, akkor a várható költségei 500 ezer R$-nak
(ötszázezer reaival) megfelelő növekedést szenvednének el, de az eladóval szemben
500 ezer R$ (ötszázezer reaival) nyereséget érne el a vevő eredeti ajánlatához
képest. A nagy nehézséget itt azonban az jelenti, hogy nem lehet tudni, melyik fél fog
adni az eredeti javaslathoz képest, mivel nincs olyan mechanizmus, amely
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A Nash-egyensúlyt úgy találták meg, hogy mindkettőjük kifizetése 500 ezer R$
(ötszázezer reai) volt.
Ezért, még ha figyelembe vesszük is, hogy az eladó és a vevő a
hozammaximalizálásra törekszik, ha mindketten elfogadható tartalékárat határoznak
meg, és úgy döntenek, hogy tárgyalnak, akkor is lehetséges lenne megtalálni a Nashegyensúlyt.
Ha azonban senki sem enged, azaz ha a Nash-egyensúly nem jön létre, a
vállalati tranzakcióra nem kerül sor, az egyes szereplők várható nyereségének
köszönhetően. Ez egy nem-kooperatív játék lenne, ahol a valószínűségek elemzése
kevéssé

érdekelné

a

végeredményt,

ahogyan

azt

RÍOS

(2017,

277.

o.)

megállapította:
a játékelmélet megkönnyíti a tárgyalókat a valószínűségek kiszámításának
objektív elemével, amikor a felek kölcsönhatásba lépnek egy megállapodás
elérése, egy konfliktus megoldása vagy egy közös projekt kidolgozása érdekében,
szemléltetve és kiszámítva a kockázatokat. Nem számít, hogy a végeredmény
katasztrófa vagy nyomorúság lesz-e annak, aki veszít. Csak a stratégiák
interakciójának végét emeli ki, amely figyelembe veszi a felek alapvető
információit, a forgatókönyvet és a játék időzítését.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az egyensúly alapja a szereplők egymás
mozgásában való bizalma: "ha az elmélet egyetlen megoldást kínál egy játékra - piac,
kapcsolat vagy egyének vagy vállalatok közötti konfliktus -, akkor ez az egyensúly"
(GIBBONS, 1992 apud RÍOS, 2017, 275. o.).
Az eddig elemzett forgatókönyv csak az egyszerűsített értékelési kritériumot
vette figyelembe, amely a vállalat vagy eszközeinek felvásárlási árát tette meg
tárgyalási pontnak. Az M&A folyamatokban azonban számos változót elemeznek, a
vevők és az eladók különböző információkkal rendelkeznek, amelyek befolyásolhatják
a lépéseket és a stratégiák kialakítását a tárgyalási játékban.
A játék a vállalati működéssel elérhető versenyelőnyök elemzésével kezdődik.
Barney és Hesterley (2007, 10. o.) szerint "egy vállalat akkor rendelkezik
versenyelőnnyel, ha képes nagyobb gazdasági értéket létrehozni, mint a rivális
vállalatok. Az összeolvadási és felvásárlási műveletek vállalása, amint azt már
tárgyaltuk, különböző motivációkból fakadhat, és a tárgyalás fontos, mivel a szereplők
a kívánt eredmény elérése érdekében a viták megoldására törekszenek.
Ríos (2017, 45. o.) megérti ezt a tárgyalást:
olyan technika és művészet, amely az emberek, szervezetek vagy államok
kommunikációját és viselkedését tanulmányozza és kezeli, amikor olyan célokat
próbálnak megvalósítani vagy elérni, amelyek mindegyikük számára kedvezőek
vagy érdekesek, vagy amikor konfliktust próbálnak megoldani vagy elkerülni egy
jövőbeli konfrontációt, illetve amikor több alternatíva között kell döntést hozniuk.

Minden tárgyalás fázisokon megy keresztül, ebben az értelemben van az érzelmi
fázis,
ahol a felek célja, hogy bizalmi környezetet teremtsenek, létrehozva a
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a folyamat folytatására való hajlandóság, és az M&A ügyletekre jellemző, hogy a
kezdeti kapcsolatfelvételek során elkészítik a vállalat alapvető jellemzőinek
egyszerűsített bemutatását, a szándéknyilatkozatot és a titoktartási megállapodást.
A második szakasz a mérlegelési szakasz, ahol az érdekelt felek elvárásait egy
nem kötelező érvényű ajánlaton keresztül ismertetik, amely megkezdi a tárgyalási
folyamatot az elvégzendő vállalati művelet típusáról és az árról.
Az utolsó szakasz a tárgyalási szakasz, amelyben a megállapodások és
döntések végrehajtásra kerülnek vagy nem kerülnek végrehajtásra, létrehozva az
egyetértési nyilatkozatot, az alapmegállapodást és a végleges szerződést, ha ez
sikeres.
Ha e fázisok mindegyikét játékként képzeljük el, akkor az M&A-folyamat minden
egyes

mozzanatánál,

azaz

minden

egyes

lépésnél

stratégiák

és

taktikák

körvonalazódnak. A vásárló vállalat és a célvállalat közötti első kapcsolatfelvétel óta
igazolt, hogy a felek kölcsönhatásba lépnek egymással a döntési folyamat során, és
"a játékelmélet segít a stratégiai gondolkodás képességének fejlesztésében, feltárva
az ágensek interakciójának lehetőségeit, olyan lehetőségeket, amelyek nem mindig
felelnek meg az intuíciónak". (FIANI, 2015, 10. o.).
A tárgyalás érzelmi fázisában a játékosoknak olyan mozdulatokat kell
létrehozniuk, amelyek a bizalom vagy a bizalmatlanság választását képviselik, ha
mindkét játékos úgy dönt, hogy folytatja a tárgyalást, és a következő fázisba lép,
akkor a legjobb választás a bizalom lesz. Ily módon, figyelembe véve, hogy az, aki
bízik, 1-gyel egyenlő jutalmat kap, és az, aki nem bízik, nullával egyenlő jutalmat kap,
az a forgatókönyv, amelyben mindkét játékos úgy dönt, hogy nem bízik a tárgyalási
folyamatban, a teaser bemutatásának pillanatában az érzelmi fázisban ér véget. Ha
legalább egyikük bízik, a tárgyalási folyamat folytatódhat, a bizalom hiánya azonban a
tárgyalás korai kudarcát vonja maga után, amit a 7. táblázat elemez.

Értékesít
ő

Vevő
Bizalo
m

Ne bízz

Bizalom

1, 1

1, 0

Ne bízz

0, 1

0, 0

7. táblázat: bízni vagy nem bízni

A mérlegelési szakaszban a vásárló cég benyújtja a nem kötelező érvényű
ajánlatot,
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az üzlet megkötésére azonban csak az átvilágítás után kerül sor. Ebben a pillanatban
ismét fontos lesz a játékosok mozgásának elemzése.
Tekintettel arra, hogy az átvilágítási jelentés megalapozott információkat nyújt a
vevőknek, amelyek bizonyos előnyöket biztosítanak számukra az eladókkal szemben,
és attól függően, hogy a célvállalkozás milyen pénzügyi helyzetben van, az eladók
továbbra is az időigényességgel dolgoznak, mivel egy hosszú tárgyalás csökkentheti
a vállalat értékét, ebben a fázisban az eladó türelmetlen lesz a hosszú folyamatok
iránt. Hasonlóképpen a vevő is lehet türelmetlen, ha figyelembe vesszük az általa
elérni kívánt termelési potenciált vagy az egyesüléssel vagy felvásárlással járó
versenyelőnyöket. Így jellemeznénk a szimmetrikus türelmetlenséggel váltakozó
ajánlatok játékát, "azaz olyan alkupozíciót, amelyben a tárgyalás befejezésére való
várakozás költsége a Vevő és az Eladó számára azonos". Ha különböző sürgősségi
helyzetek állnának fenn, akkor
a váltakozó ajánlatok játéka aszimmetrikus türelmetlenséggel. A sürgősség és a
szükségszerűség azonban nem kedvez az alkudozásnak, így az, akinek nagyobb a
sürgőssége, hajlamos elfogadni a várható érték nagyobb mértékű csökkentését.
A tárgyalási szakaszban, ha megállapodásra jutnak, körvonalazódnak a
végleges szerződés záradékai, a garanciák és egyéb rendelkezések. A tárgyalás
ezen szakaszában alkalmazott játéktípus meghatározása többek között a tárgyaló
felek profiljától függ, hogy passzívak vagy agresszívek, az átvilágítási folyamat során
szerzett információktól, a felek türelmének mértékétől, az egyes szereplők által elvárt
jutalomtól, attól, hogy melyik fél mennyivel hajlandó csökkenteni a tartalékárat.
Tény, hogy minden játékosnak a saját és a többi játékos döntései által
meghatározott jutalom jár, FIANI (2015, 103. o.) meghatározása szerint:
a Nash-egyensúly koncepciója csak azt követeli meg, hogy minden egyes játékos a
többihez képest a legjobb választ alkalmazza, anélkül, hogy megvizsgálná a
kialakuló kölcsönhatás jellegét - nincs okunk arra számítani, hogy az eredmény egy
Pareto-optimum lesz: minden a játékosok közötti kölcsönhatás jellegétől függ.

A játék alakulását tekintve a játékosok nem mindig nincsenek tisztában egymás
döntéseivel, vannak olyan helyzetek, amikor a játékosok előre látják, ismerik az
ellenfél döntéseit, ami arra készteti őket, hogy egymás után hozzák meg döntéseiket,
és alkalmanként akár több Nash-egyensúly is előfordulhat, amelynek megválasztása
a stratégiák kombinációjától és az egyes játékosok számára legjobb válasz
keresésétől függ.
Különösen a beszerzések, amint azt a munkába illesztett 1. ábra mutatja, az
elmúlt 03 évben növekedést mutattak. Ebben az értelemben a NETO (2012, 30. o.)
megállapítja:
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A világgazdaság fellendülésével a gazdasági aktivitás tükrében természetesen
növekedni fognak az egyesülési és felvásárlási tranzakciók. A meglévő vállalatok
stratégiai változásai, valamint új vállalkozások és vállalatok megjelenése miatt,
főként az információs technológia, a biotechnológiai kutatás, az alternatív
energiaforrások és a mezőgazdaság ágazataiban, amelyek egy bizonyos ponton
konszolidálódni fognak, továbbra is egyre nagyobb ütemben lesznek részei a világ
üzleti tevékenységének.

Mivel

a

felvásárlásokat

és

fúziókat

csak

a

forgatókönyvekre,

a

felelősségértékelésekre, a nyereség és a hozam lehetőségeire és lehetőségeire
vonatkozó számos elemzés után kötik meg, "a játékelmélet használata hasznos a
tárgyalás objektív kérdéseinek meghatározásához, és lehetővé teszi, hogy megértsük
azt a konfliktus megoldásának, a más egyénekkel közös célok elérésének vagy az
alternatívák bemutatásakor hozott döntések elfogadásának feladatában".

4 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
Az összeolvadási és felvásárlási műveletek rendkívül fontosak a vállalatok
növekedése vagy átirányítása szempontjából, továbbá a verseny megszüntetésének,
a felvásárló vállalat számára ismeretlen piaci résekben való tudás megszerzésének,
illetve a kiegészítő tevékenységek szinergiájának egyik formájaként, valamint a
szabad pénzforgalom felhasználásának lehetővé tételeként is alkalmazhatók.
Bár nincs kötelező eljárás, az biztos, hogy ezen a piacon az ügyvédi irodák és
tanácsadó cégek, amelyeket a műveletek és azok számviteli, pénzügyi, tőkés,
vállalati, szerződéses, munkaügyi, adóügyi, szellemi tulajdonjogi és szabályozási
szempontjainak feltérképezésére vesznek igénybe, a következőkkel foglalkozhatnak
- a vállalat tevékenységi körének megfelelően az átvilágítási fázisban egy ellenőrző
lista alkalmazásával szinte szabványos eljárást alkalmaznak.
A teljes kutatási folyamat és a céltársaságtól kapott elemzések, amellett, hogy
segítenek az árképzésben, a tárgyalási szakaszban és a vállalati műveleteket alkotó
különböző dokumentumok előkészítésében is segítséget nyújtanak.
A vállalati műveleteknek a játékelmélet szemszögéből történő átgondolása
biztosítja

"az

ellentétes

érdekű

felek

közötti

interakciók

azonosítását

és

előrejelzését", mivel a játékmodelleket számos tárgyalási helyzethez igazítják,
figyelembe véve a racionális és érzelmi tényezőket, a tárgyaló felek profilját, a
sürgősséget, az elvárásokat, a bizalom mértékét.
Az olyan folyamatokban, mint az egyesülések és felvásárlások, gyakran
elkövetett hiba, hogy a célvállalat minden értékelési folyamatát egyformának tekintik,
mivel minden egyes érdekelt vállalatot, minden egyes átvilágítást, minden egyes
érintett szereplőt egy új folyamat részének kell tekinteni, amelynek taktikáját, lépéseit
és stratégiáit minden egyes mozzanatnál elemezni kell.
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FIANI (2015, 9. o.) szerint "a játékelmélet segít elméletileg megérteni az
egymással kölcsönhatásban lévő ágensek döntési folyamatát, annak a helyzetnek a
logikájának megértéséből kiindulva, amelyben részt vesznek. "
E tanulmány célja tehát a vállalati fúziók és felvásárlások elemzése, azok
fázisai, dokumentumai, valamint az, hogy a játékelmélet és annak különböző
gyakorlati alkalmazásai hogyan segíthetik az üzleti folyamatot, különös tekintettel a
Nash-egyensúlyra, a legjobb kombinált stratégia kiválasztásán keresztül, hogy a
műveletek sikeresen végbemenjenek.
A számos játékmodell közül néhány egyszerűsített bemutatása képes
bemutatni, hogy számos tényező befolyásolhatja a tárgyalást, és hogy az alkalmazott
taktika függ a tárgyaló felek diszpozíciójától, akik választhatják a stratégiák
kombinálását vagy nem, az ellenfél lépéseinek ismeretében, vagy akár olyan
forgatókönyvből kiindulva, amelyben az egyes játékosok lépései ismeretlenek az
ellenfél számára, A sürgősségi tényező mind a vevő, mind az eladó számára
befolyásolhatja a tárgyalásokat, akár a hosszadalmas folyamatokkal járó kockázatok
elemzésében, amikor a célvállalat kényes pénzügyi helyzetben van, akár abban,
hogy a vevő vállalatnak szüksége van arra, hogy a célvállalatot a saját működéséhez
hozzáadja, hogy versenyelőnyökhöz jusson.
Ellenséges forgatókönyvek esetén, amikor a vevők és az eladók ellenfélként
tekintenek egymásra, és agresszív profillal rendelkeznek, nem mindig lehet elérni a
Nash-egyensúlyt, ami gyakran a tranzakció kudarcához vezet, még akkor is, ha
mindkét fél a vállalati tranzakció teljes előkészítő folyamatába fektetett.
Annak tudatában, hogy a vállalati tranzakciókat a játékelmélet szemszögéből
lehet végrehajtani, a játékosok stratégiáinak elemzésével és a Nash-egyensúly
megtalálásának keresésével, ahol minden egyes játékos külön-külön a legjobb
választ adja a többi játékos stratégiájára, vagy akár egyidejű döntésekben,
lehetséges egy vagy több Nash-egyensúlyt találni, ami a vállalati tranzakció sikerét
vagy kudarcát jelentheti annak minden egyes fázisában.
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a

kutatás

részét

képezték,

kiegészítsék

a

megalkotásának

okát,

gyermeki

öröklési

hogy

törvényjavaslatok
jog

és

rámutattak

fontosságára

a
az

emberi méltóság és a gyermek mindenek
felett álló érdeke elveinek konkrétsága
szempontjából. A cikk a törvényjavaslatok
kialakulásának történetét, valamint céljait
hozta, ha jóváhagyják őket, és a téma
expozíciója

után

mélyreható

elemzést

végeztek a névtelenségben való születés
előnyös érveiről, és az előnyök elemzését a
kárhoz

képest,

ami

lényeges

tény

a

törvényjavaslat megvalósíthatóságának és
esetleges

jóváhagyásának

megállapításához.
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kézbesítés.
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ÉRDEKEINEK
MEGFELELŐSÉGÉNEK ELEMZÉSE
A GYERMEK ÉRDEKÉBEN
ABSZTRAKT: A cikk célja, hogy elemezze
az anonim szülésről szóló törvényjavaslat
megvalósíthatóságát
elvének

a

rovására.

gyermek
Az

érdeke

alkalmazott

módszertan dialektikus és induktív volt,
elsődleges források (a témával foglalkozó
jogszabályok)

és

másodlagos

(tudományos

cikkek,

amelyek

források
különös

jelentőséggel bírnak) felhasználásával.
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a kérdés megértéséhez és fejlesztéséhez, a doktrínák és ítéletek mellett, amelyek
lehetővé tették több társadalmi szempont megértését a cikk létrehozásához), több
szerző negatív és pozitív álláspontját hozva a kérdéses témával kapcsolatban. Az
olyan alapelvek, mint az élethez való jog és az identitáshoz való jog, a kutatás részét
képezték, hogy kiegészítsék a törvényjavaslatok megalkotásának indítékát, és
rámutattak a tagsághoz való jog fontosságára az emberi méltóság és a gyermek
mindenek felett álló érdeke elveinek konkrétsága szempontjából. A cikk bemutatta a
törvényjavaslatok

kialakulásának

történetét,

valamint

céljait,

amennyiben

jóváhagyásra kerülnének, és a téma kifejtése után a gyermek anonimitásáról szóló
jótékony érvek mélyreható elemzését, valamint az előnyök és a káros hatások
összehasonlítását, ami lényeges tény a törvényjavaslat életképességére és esetleges
jóváhagyására vonatkozó következtetés levonásához.
Kulcsszavak: Anonim szülés. Jóváhagyás. Megvalósíthatóság

1 | BEVEZETÉS
Köztudott, hogy a jogrendszer az életet tekinti a legértékesebb értéknek, amint
az a szövetségi alkotmány 5. cikkének caputjában is szerepel, amely az életet már a
fogantatás pillanatában védi, és ez az egyik oka annak, hogy Brazíliában az abortusz
tiltott tevékenység. A törvénytelenség ellenére azonban sok anya titokban betartja.
A tiltott gyakorlat miatt hiányoznak a biztonságosnak tekinthető gyakorlathoz
szükséges erőforrások és felszerelések, és emiatt sok nő, aki ezt végzi,
egészségügyi problémákkal, esetenként halállal végződik.
Vannak azonban olyan nők, akik nem ilyen titkos intézkedésekkel szakítják meg
a terhességet, de akik a születés után sem akarnak gondoskodni a gyermekről, és
elhagyják azt. Ezeket a tényeket vették figyelembe a névtelen szülésről szóló
törvényjavaslat megalkotásakor, mivel ez lehetővé teszi, hogy az anya elismerés
nélkül szülje meg gyermekét, és ezt követően az újszülöttet örökbefogadásra
továbbítsák.
E tanulmány célja annak bemutatása, hogy a törvényjavaslat hogyan válhatna a
gyermek érdeke elvének biztosításához, mivel ezzel az anya nagyobb szabadságot
és biztonságot kapna a szüléshez, és így az újszülöttek nem szenvednének olyan
rossz

körülményektől,

amelyeknek

sokan

vannak

kitéve,

mint

például

a

szeméttelepeken és tavakban való elhagyás vagy az árvaházakban való jelentős
várakozás. És azt is, hogy bemutassuk, hogy ennek jóváhagyásával az országban
csökkenhetne a titkos abortuszok száma.
Ezen túlmenően a tanulmány az anonim szállítás előnyeit és hátrányait is fel
fogja tárni, amelyeket azután elemezni fognak, és meg fogják gondolni, hogy valóban
jóvá kell-e hagyni ezt a törvényjavaslatot.
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2 | ÉRVELÉSFEJLESZTÉS
2.1 Az anonim szülés fogalma
Az anonim szülés az a lehetőség, hogy azok az anyák, akik nem kívánják
vállalni az anyaság jogi kötelékét, ugyanabban a kórházban hagyhatják gyermeküket,
ahol szültek, a titoktartás és a terhes nő személyazonosságának védelme mellett.
Más szóval, az anya átadja az államnak azt a gyermeket, akit nem kíván magánál
tartani, és személyazonosságát névtelenül hagyja.
Érdemes megjegyezni, hogy az anyának minden higiéniai és egészségügyi
feltétele megvan, amit egy
A kórház kínálja, hogy egészséges és hatékony módon szüljön gyermeket.
Emellett a szükséges gondozás után a gyermeket árvaházba küldik, hogy
esetleg egy olyan család fogadhassa örökbe, amelyik valóban szeretné őt, és
másképp bánjanak vele, mint ahogyan az anyja valószínűleg bánna vele.
Ezért Olívia Marcelo P. de Oliveira (2011, 238. o.) szerint ennek az intézetnek a
célja az újszülött életének megőrzése, védelme a fogantatástól kezdve, és az affektív
családi élethez való jog biztosítása.
2.2 Törvénytervezetek
Az első névtelen születésről szóló törvényjavaslat a 2747-es számú volt,
amelyet Eduardo Valverde képviselő terjesztett a képviselőház elé 2008. február 11én.
Ennek célja az anyák elhagyásának visszaszorítása azáltal, hogy rendelkezik az
anonim szülés intézményéről, meghatározva, hogy minden nő, osztályra, fajra,
etnikumra, korra és vallásra való tekintet nélkül, elvégezheti az anonim szülést, és az
egységes egészségügyi rendszer szolgáltatásait kell igénybe vennie. A feltételeket,
valamint a tájékoztató és oktatási forrásokat is minden nő számára fel kell ajánlani,
valamint biztosítani kell a terhes nő személyazonosságának bizalmas kezelését.
Ugyanebben az évben a névtelen kézbesítésről még két törvényjavaslat
született: a 2834. és a 3220. törvényjavaslat.
A 2834. számú törvényjavaslatot 2008. február 19-én nyújtotta be Carlos
Bezerra képviselő azzal a szándékkal, hogy a Polgári Törvénykönyv 1638. cikkének
módosításával, azaz a családi hatalom felfüggesztésének vagy megszűnésének
listájára egy újabb hipotézissel bővítve, bevezesse.
Az utolsó törvényjavaslat volt a legteljesebb a többi közül, mivel az IBDFAM Brazil Családjogi Intézet - 2008. április 9-én terjesztette elő, és még egy önálló
szövetségi törvényt is előirányozott a téma kezelésére.
A törvényjavaslatok megemlítik, hogy a terhes nő pszichoszociális kíséretet
kapna, magyarázatot a cselekménye jogi következményeiről és annak fontosságáról.
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a gyermekek saját származásuk megismerése, mivel a születés után 10 nappal vagy
8 héttel (minden projekt más-más időszakra vonatkozik) - ez az az időszak, amikor az
anya vagy egy biológiai rokon igényt tarthat a gyermekre - a gyermeket
örökbefogadásra küldik.
A három projektet a Szociális Biztonsági és Családügyi Bizottság elé vitték,
amely alkotmányellenesnek ítélve azokat elutasította Rita Camata képviselő, a
Bizottság előadójának 2008. szeptember 3-i véleményének ratifikálásával.
Ezeket 2009. április 16-án az Alkotmányjogi és Igazságügyi és Állampolgársági
Bizottság is elemezte, amely az előadó, Luiz Couto képviselő véleményén keresztül
szintén elutasította őket, arra hivatkozva, hogy az ügy alkotmány- és alaptörvényellenes.
Ezért 2010-ben mindhárom törvényjavaslatot elnapolták.
2.3 Az élethez és az identitáshoz való jog az emberi méltóság elvének függvénye
Az élethez való jog a szövetségi alkotmány 5. cikkének caputjában, de az 1992.
évi 678. sz. rendelet is támogatja, amely kihirdette az emberi jogokról szóló amerikai
egyezményt, amelynek 4. cikke a fogantatástól kezdve szentesítette azt (E M B E R I
JOGOK KÖZÖTTES BIZOTTSÁG, 1969,
online). Ez a jog nem csak az életben maradáshoz való jogot jelenti, hanem azt is,
hogy az életet, amellett, hogy élni kell, egészségben, méltósággal és tisztelettel kell
élni. Emiatt úgy tekinthető, mint megjegyezte Silmara Juny Chinellato (2016, 45. o.)
az első jog, kondicionáló és, mint minden, garantálni kell.
Annak ellenére azonban, hogy ez a jog védett, relativizálódik, amikor maga a
törvény is elismeri a kivételeket, mint például az önvédelem, a szükségállapot, a
büntető törvénykönyv 128. cikke szerinti abortuszok, amelyek nemi erőszakból eredő
terhesség esetén, illetve amikor a terhes nő élete veszélyben van. A jogi hipotézisek
mellett létezik egy harmadik abortuszhipotézis is, amely az anencephalikus magzat
terhességének megszakítása, amelyet a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2012. április
30-án közzétett határozata tett lehetővé.
Másrészt az identitáshoz való jog, annak ellenére, hogy az Alkotmányban nem
szerepel, elismerhető, hogy elsősorban az emberi méltóság elvéből fakad. Ez egy
nagyon személyes jog, és kapcsolódik az utódláshoz való joghoz, amely Lôbo (2004,
48. o.) szerint:
A szülői származás egy kapcsolati fogalom; ez a rokoni kapcsolat két ember
között, akik közül az egyiket a másik (apa vagy anya) lányának tekintik. A
rokoni státusz e rokoni kapcsolat jogi minősítése, amelyet valakinek
tulajdonítanak, és amely a kölcsönösen figyelembe vett jogok és
kötelezettségek összességét foglalja magában. A gyermek a gyermeki jogállás
birtokosa, ugyanúgy, ahogyan az apa és az anya az apasági és anyasági
jogállás birtokosai a gyermek vonatkozásában.
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Mindezek mellett mind az élethez való jog, mind az identitáshoz való jog az
emberi méltóság elvéhez kapcsolódik, mivel az első esetében, ha van élet, de nincs
egészség, oktatás, lakhatás és tisztelet, akkor ez a méltóság nem létezik. A második
esetben, ha van genetikai eredet, de nincs olyan rokoni kapcsolat, amely képes lenne
megadni a gyermeki státuszt, amely a szülőknek feladatokat és kötelezettségeket
adna gyermekeikkel szemben, és fordítva, akkor az emberi méltóság elvéről sem
beszélhetünk.
Ezért lényeges, hogy az alapvető jogok biztosítása érdekében beszéljünk a
gyermekvállaláshoz való jog szükségességéről, vagyis arról, hogy anyai és apai
gondoskodás nélkül az elhagyott gyermek nem lenne képes biztosítani magának az
emberi méltóság elvét, mivel oktatását, egészségét és szabadidejét veszélyeztetné.
Így a gyermekben rejlő alapelvek megvalósítása érdekében nemcsak az
elhagyást kell elkerülni, hanem a természetes családba való visszahelyezést is
ösztönözni kell, és ezért hozták létre a névtelen születésről szóló törvényjavaslatokat.
A szerzők álláspontja között azonban nagy az eltérés, hiszen egyesek ellenzik,
mások pedig támogatják az intézetet.
2.4 Az intézet gonosztevői
Sokan nem tartják előnyös alternatívának a névtelenül történő szülést, mivel a
következő érveket veszik figyelembe: a) a gyermek nem ismerné származását; b) az
újszülött jogai másodlagossá válnának; c) az anya felelőtlenségére ösztönözne; d) az
intézet nem hozna olyan jelentőséget, amely indokolná jóváhagyását.
A legnagyobb kritika, amelyet egyes szerzők a törvényjavaslatokkal szemben
megfogalmaznak, az, hogy ezek nem előnyösek a gyermek számára, mivel az anya
névtelenségével a származása ismerete nélkül maradna, és következésképpen még
egyelőre sem lenne neve és apai ismerete.
Camila Colucci (2014, 117. o.) példa egy olyan szerzőre, aki ellenzi az intézetet,
mivel úgy véli, hogy "ha valaki ezt választja, akkor végső soron a nő szabadságát
választja a gyermek genetikai identitásának rovására". Más szóval, a törvényjavaslat
nem biztosítaná a gyermek mindenek felett álló érdekének elvét, mivel a nemző
érdekeit a gyermek genetikai identitása fölé helyezné.
Ezen túlmenően, ahogy Douglas Phillips Freitas (2008, 16. o.) is beszámolt róla,
az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága a névtelen szülést a gyermek azon jogának
megsértésének tekintette, hogy a gyermek ismerje meg a személyazonosságát. Mivel
az anya a szülés során névtelen maradhatott, a gyermek nem ismerhette genetikai
eredetét, ami ellentétes lenne az identitáshoz való joggal, ami miatt Spanyolország
eltörölte ezt a gyakorlatot a jogszabályaiból:
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Körülbelül 2002-ben társadalmi mozgalom alakult ki a személyes származáshoz
való hozzáférés jogának védelmében és az anonim szülés gyakorlata ellen, amely
a kérdésben érintett emberekből állt (névtelenül született felnőttek). "accouchement
sous X"; állami gondozottak; névtelenül szülő biológiai anyák és néhány
örökbefogadó szülő (...) A mozgalomnak 2002-ben sikerült létrehoznia a
származáshoz való hozzáférés "feltételes" jogát (...) (IBDFAM, 2017).

Olívia Pinto (2010, 67. o.) hasonló gondolatot vall, amikor azt mondja, hogy az
identitás elismeréséhez való jog a személyiségi jog eszméjét érinti, és ezért nagyon
személyes, elérhetetlen és kiválthatatlan. Ezért ezzel a projekttel a gyermeknek ez a
joga sérülne.
Az identitáshoz való jognak az anonim szüléssel való sérelmére vonatkozó
másik tézist azzal védik, hogy párhuzamot vonnak az anya szabadságának a
gyermek élethez való jogával szembeni elsőbbségéről való beszéddel a büntető
törvénykönyv 128. cikkében leírt abortusz esetében, mivel Danielle Dantas (2011, 65.
o.) szerint:
(...) két "élethez való jogról" van szó, az anya és a magzat életéhez való jogáról; a
magzat élethez való jogát a terhes nő élethez való jogának rovására relativizálják
(...) az élethez való jogot a nő szabadságának fényében relativizálják, hogy nem
kívánja folytatni a terhességet, testi, lelki és erkölcsi integritásának megőrzése
miatt.

Ugyanez vonatkozik a névtelen születésre is, mivel az anya szabadsághoz való
joga megelőzné a gyermek személyazonosságához való jogot.
Azon érv mellett, hogy az anonim szülés korlátozta a genetikai identitáshoz való
jogot, az az előfeltevés is felmerült, hogy ez az intézet azzal, hogy lehetőséget ad
azoknak az anyáknak, akik nem akarják megszülni gyermekeiket, hogy közvetlenül a
szülés helyszínéül szolgáló kórházban adják le őket, ösztönzi felelőtlenségüket, mivel
nem vállalnák többé a következményeket egy gyakorolt cselekedetért. Ez Luiz Edson
Fachin (2008) álláspontja:
Nem lehet, hogy az anonim születés lehetősége valamilyen módon a
felelőtlenségre és az ember megtestesülésére ösztönöz? A nem kívánt
terhességet az egészségügyi intézménybe való szállítással oldanák meg. Minél
kevésbé vagyunk felelősek, annál kevésbé leszünk emberek. A korlát és a
felelősség egy törékeny országban és társadalomban, az atyai funkció jelenléte és
gyakorlása nélkül, megnyitja az utat egy újabb törvényhozási vérengzés előtt,
feltételezve, hogy a törvények megváltoztathatják egy nép anyagi feltételeit,
v a g y i s egy újabb átalakulást az uralkodó elit részéről.

Mindezek mellett Ivone Coelho de Souza és Maria Regina Fay de Azambaju
(2008, 73. o.) azt állítják, hogy az anonim szülés elavult törvényjavaslat, tekintve,
hogy már léteznek megfelelő eljárások a nem kívánt gyermekek szüleik általi
megszületésére, amint azt maga a gyermek- és ifjúsági statútum is előírja a 166.
cikkében. A szerzők hangsúlyozzák "a pszichoszociális mélység hiányát, amellyel a
törvényjavaslat foglalkozik az erőszak és az újszülöttek elleni támadások okaival,
amelyeket a média kiemel".
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2.5 Az anonim szülés előnyei
Az anonim szülés egy olyan intézmény, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy
megőrizze az újszülött életét és biztosítsa az affektív családi élethez való jogot. Ez
az, amit a társadalomban való megvalósításával vélhetően el lehet érni. E
rendelkezés mellett számos szerző támogatja az anonim születést, és egy sor érvet
hoz fel: a) csökkentené a titkos abortuszokat; b) érvényre juttatná a gyermek
mindenek felett álló érdekének elvét, amely garantálja a gyermek jogait; c) elkerülné
az elhagyást, és lehetővé tenné a helyettesítő családba való visszahelyezés esélyét;
d) megkönnyítené az örökbefogadási folyamatot.
Ami a fent említett első ürügyet illeti, az intézet alternatívát jelent a titkos
abortuszok elkerülésére vagy csökkentésére, mivel Maria Teresa Anselmo Olinto és
Djalma de Carvalho Moreira Filho (2004) szerint az abortuszok végrehajtásának
egyik fő oka az, hogy az anyáknak nincsenek meg az anyagi feltételei a gyermek
felneveléséhez, és Ezért, mivel az anya névtelenül adhatná le a gyermeket a
kórházban anélkül, hogy aggódnia kellene az elítéléstől, nem kell majd "választania"
élet és halál között, hiszen az újszülött életét anélkül is megőrizhetné, hogy aggódnia
kellene, hogyan fogja eltartani.
Ahogy Fabíola Santos Albuquerque (2010, 83. o.) megállapítja, az anonim
szülés nemcsak az abortusz elkerülésének alternatívája, hanem a gyermek mindenek
felett álló érdekének elvét is biztosítja:
(...) az anonim szüléssel nem csak az abortusz elkerülésének és az anya
anonimitásának alternatívájaként kell szembenézni, hanem az elhagyott gyermekek
védelmének közrendjeként, amely a gyermeki jogálláshoz való jog és a szolidáris
és demokratikus családi együttélés alkotmányos alapjaira összpontosít, a gyermek
mindenek felett álló érdekeinek megvalósítása és testi és lelki épségének
biztosítása érdekében, azaz az intézetet a CF/88 227. cikkében foglalt alkotmányos
diktátumokkal funkcionáló plexus elveként kell értelmezni.

Nem csak ez, hanem sok szerző azt állítja, hogy az anonim kézbesítés előnyös
lenne mind a
a gyermeknek, valamint magának a nemzőnek.
Rodrigo da Cunha Pereira és Ana Amélia Ribeiro (2008, 163. o.) úgy véli, hogy
az anonim szállítás egy lehetséges megoldás, amikor arról beszélünk, hogy
Brazíliában a vad elhagyatottság a jelenlegi valóság.
Emellett azt állítják, hogy az anya és a baba szétválasztásának nem kell
titokban, az alapvető jogok margóján történnie, mivel ebben az esetben az anonim
szülés az újszülött élethez, egészséghez és méltósághoz való jogát az anya
szabadságjogával egyesítené. Más szóval a gyermeket kórházakba vagy speciális
intézményekbe szállítanák, amelyek gondoskodnának az egészségéről, és ezt
követően örökbefogadásra továbbítanák, biztosítva az esetleges esélyt arra, hogy
helyettesítő családban éljen, és az anya, aki nem akarja megtartani a gyermeket,
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szabadon rendelkezhetne vele anélkül, hogy elítélnék.
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Renata Oliveira és Silvio Romero Beltrão (2018, 343. o.) még mindig az anonim
szülés előnyeiről szólva a gyermek és maga az anya számára azt állítják, hogy "az
újszülött, akit minden védelem nélkül, túlérzékeny helyzetben és kevés túlélési
eséllyel hagynának magára, megmenekül a befogadás struktúráin keresztül, anélkül,
hogy az anyának a kitettségével kellene fizetnie".
Fabiana Santos Albuquerque (2008) elismeri a témával kapcsolatos számos
ellentmondást, ugyanakkor megállapítja, hogy "az anonim szülés visszhangra talál a
családjogban", mert ez "az egyetlen intézmény, amely egyelőre hasznos funkcióval
rendelkezik, még ha nem is a legjobb és legmegfelelőbb, mégpedig: biztosítani annak
a gyermeknek az életét, integritását és méltóságát, akit az anya nem tud vagy nem
akart létrehozni".
Danielle Dantas (2011, 44. o.) ugyanezt a gondolatot vallja:
(...) alternatívaként jelenik meg az anyjuk által elhagyott gyermekek méltóságának,
valamint testi és lelki épségének védelmére, egyfajta helyettesítő családban való
elhelyezésként, biztosítva ezzel a családi élethez való jogot, a gyermeket egy olyan
családba helyezve, ahol a szeretet a mozgatórugó, egy olyan jogi környezetben,
amely ma már nem ismeri el a biológiai és érzelmi gyermekek közötti
egyenlőtlenséget.

Ezért, mint látható, az anonim szülés jelentős alternatíva lenne, hogy az anya
szabadságának biztosítása mellett a gyermek méltósága is megmaradjon, mivel
olyan családba kerül, amely biztosítja számára az összes olyan minimális feltételt,
amelyre egy személynek szüksége van ahhoz, hogy elérje az egészségnek tekintett
állapotot.
Mindezen tények ismeretében Olívia Pinto (2010, 110. o.) hasonló álláspontot
képvisel, sőt, azt állítja, hogy a törvényjavaslat a biológiai anya által történő
gyermekszülés folyamatának megkönnyítését szolgálja:
A 3220/2008. sz. törvényjavaslat azonban nem csupán a tényleges családi
együttéléshez való jog hatékonyságát biztosítja, hanem a következőket célozza: a
meg nem született gyermek élete iránti tisztelet megőrzése, a nem kívánt gyermek
biológiai anyja által történő szülés folyamatának megkönnyítése, függetlenül attól,
hogy milyen okok vezettek ehhez a magatartáshoz; a nő, különösen a terhes nő
szabadságának garantálása, hogy ne legyen anya, anélkül, hogy az állami
intézmények elítélnék őt választása miatt.

A szerző által említett könnyítéseket a következő témakörben bővebben
kifejtjük.
2.6 Az anonim szüléshez előnyös pozíciók elemzése
Mint látható, az intézet megkönnyíti a gyermek örökbefogadásra történő
átadásának folyamatát, mivel az anya névtelen, és ebből következően nem létezik
családi kötelék közte és az újszülött között, ami gyorsabbá teszi az örökbefogadást,
mivel ellenkező esetben a gyermeknek ki kellene merítenie a természetes családba
való visszailleszkedés minden folyamatát, mielőtt ténylegesen örökbe fogadható
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lenne, ahogyan azt a Gyermek és Fiatalkorúak Alapokmányának 92. cikke kimondja:
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92. cikk - A családi vagy intézményi menedékhely programokat kidolgozó
szervezetek a következő elveket fogadják el:
I - a családi kötelékek megőrzése és a családi reintegráció elősegítése
II - a helyettesítő családba való beilleszkedés, ha a családfenntartás erőforrásai
kimerültek

E követelmények miatt az elhagyást elszenvedett, családi kötődéssel, azaz az
anyakönyvi kivonatban szereplő anyasági bejegyzéssel rendelkező gyermek már
magasabb életkorú lesz, mint az, akinek nem kellett átesnie semmilyen ilyen
folyamaton, hiszen az anonim szülésből született gyermeknek nincs olyan családi
kötődése, amely "tartja" őt az újabb örökbefogadáshoz.
Ezért az ilyen eljárásoknak alávetett gyermekek miatt sokan elveszítik az
örökbefogadás

lehetőségét,

mert

sokszor,

ha

a

bíró

túl

gyorsan

dönt,

megakadályozhatja, hogy a gyermek visszakerüljön a természetes családba, és ha
késlekedik a döntéssel, lehet, hogy ellehetetleníti a jövőbeli örökbefogadást, mivel a
törvény előírja, hogy a bírónak ki kell merítenie a természetes vagy tágabb családba
való visszailleszkedés lehetőségeit (KÉRDÉS..., 2013).
A megvalósíthatatlanság azért következik be, mert az örökbefogadók az
újszülötteket helyezik előtérbe, amint azt az O Estado de São Paulo című újság
kimutatta:
A brazil menhelyeken a 3 évesnél idősebb fiúk és lányok vannak többségben,
ugyanakkor a leendő szülők legkevésbé kívánatosak. A pályázók évről évre
bátortalanul megnyitották az életkori preferenciák skáláját, de az újszülött
gyermek idealizálása miatt még mindig megmarad az össze nem illés.
(MARTINS, 2016).

Ugyanez figyelhető meg a Nemzeti Örökbefogadási Nyilvántartás (CNA)
statisztikáiban is. A CNA a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács (CNJ) Nemzeti
Igazságszolgáltatási Központja (Corregedoria Nacional de Justiça) által kezelt
információs rendszer, amely az összes Gyermek- és Ifjúsági Bíróság adatait rögzíti
az örökbefogadásra váró gyermekek és serdülők, valamint az örökbefogadásra
jogosult kérelmezők tekintetében (CREATED..., 2013) - amelyben az 5 évesnél
fiatalabb gyermekek esetében a kérelmezők aránya sokkal magasabb, mint a
magasabb korosztályú gyermekek esetében (COUNCIL..., 2018).
Így hangsúlyozhatjuk, hogy az anonim szülésből származó gyermeknek több
feltétele van arra, hogy gyorsabban örökbe fogadják, mert az anya anonimitásával
nincs családi kötődés és a gyermek családba való esetleges visszailleszkedésének
elvárása, ami felgyorsítja a folyamatot. Emellett a biológiai anya nevének a gyermek
születési anyakönyvi kivonatába való bejegyzése nélkül nincs családi hatalom, így az
örökbefogadási folyamatok késedelmének másik meghatározó tényezője megszűnik.
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2.7 Az előnyök és a hátrányok összehasonlítása
Mint látható, vannak olyan szerzők, akik úgy vélik, hogy az anonim születés
sértené a gyermek genetikai identitásához való jogot, ami az intézménnyel ellentétes
érv. Így az ilyen álláspontok leküzdésére Danielle Dantas L. Albuquerque (2011, 94.
o.) ezt a problémát kívánja megoldani:
(...) még azok számára is, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a meg nem született
gyermek identitáshoz való jogának megsértését fontolgatják, azzal a lehetőséggel
szembesülve, hogy egy gyermeket brutálisan elhagynak, mert nem ismerheti az
identitását, az élethez való jog az, amit mindenáron meg kell védeni.

Paulo Lôbo (2004, 54. o.) szintén a gyermek genetikai identitásával
kapcsolatban megjegyzi, hogy a származás megismeréséhez való jognak semmi
köze a biológiai származásról való érdeklődéshez:
Minden embernek alapvető joga, személyiségi joga, hogy biológiai eredetét
kimondja, hogy genetikai származásának azonosítása révén megelőző
intézkedéseket hozhasson egészségének és - még inkább - életének megőrzése
érdekében. Ez a jog egyéni és nagyon személyes, és nem függ attól, hogy a
védelemhez egy családi kapcsolat része vagy sem. Egy dolog a genetikai eredet
állítása, egy másik az apaság vizsgálata (...) röviden, a genetikai identitás nem
tévesztendő össze a rokonság identitásával, amely az affektív kapcsolatok
komplexitásában szövődik, amelyet az ember a szabadság és a vágy között épít ki.

João Lacerda de Carvalho Terto (2015, 35. o.) szerint az élethez való jognak
elsőbbséget kell élveznie az identitáshoz való joggal szemben, mivel az előbbi
nyilvánvalóan sokkal fontosabb, mint az eredet ismerete, hiszen élet nélkül nincs
okunk a genetikai eredet keresésére:
Hangsúlyozni kell, hogy az élethez való jog és a születendő gyermek
azonosításához való jog között kétségtelenül az élethez való jog fog érvényesülni,
ami arra enged következtetni, hogy az élethez való jog soha nem enyhülhet az
azonosításhoz való jog miatt, és így nem lehet ellenvetés az anonim születés
intézményével kapcsolatban.

Ezen túlmenően összehasonlítás történik az asszisztált emberi reprodukcióval
(mesterséges megtermékenyítés vagy in vitro megtermékenyítés révén), amelyet a
Szövetségi Orvosi Tanács 2.168/17. számú határozata szabályoz. Ezek az orvosi
eljárások Brazíliában állandó gyakorlatnak számítanak, biztosítva a spermadonor
vagy a petesejtdonor anonimitását, megakadályozva, hogy az ilyen technikákból
származó gyermek genetikai eredetéről tudomást szerezzen. Ez az identitáshoz való
jog megsértése is lenne, mivel a gyermek soha nem tudná meg, hogy ki a biológiai
apja vagy anyja.
A genetikai származással kapcsolatban az anonim születést még mindig úgy
tekintik, hogy a gyermek vezetéknév nélkül maradhat, ha később nem fogadják
örökbe. Vannak azonban olyan nők, akik gyermeket hoztak világra, de mivel nem
akarják megtartani a gyermeket, elhagyják, mielőtt bejegyeznék, vagy akár, mert nem
akarják megtartani a gyermeket.
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mivel nem volt rá idejük, abbahagyták. Ezért nem az anonim születés lesz az, ami a
hogy a gyermek név nélkül marad.
Az elért gazdasági stabilitás és társadalmi fejlődés ellenére Brazíliában még mindig
több mint 500 000 olyan gyermek van, akik hivatalosan "nem léteznek", azaz
akiket születésükkor nem regisztráltak (COSTA, 2011).

3 | VÉGSŐ MEGFONTOLÁSOK
Amint látható, megfigyelhető, hogy az intézet mellett szóló érvek sokkal
nagyobb arányban vannak jelen, mint az ellene szólóak, mivel könnyen
megcáfolhatók. Ezért a gyermek genetikai eredete, amely egyesek szerint sérülne,
valójában nem jelentene negatív következményt a gyermek számára, mivel egy
másik magasabb rendű jog, például az élet, garantált lenne.
Azt

az

állítást,

hogy

a

nemző

szabadsága

felülírná

a

gyermek

személyazonosságához való jogot, azzal is el lehet utasítani, hogy ha a névtelen
születés nem is létezne, az anya ugyanúgy dönthetne úgy, hogy lemond róla, szintén
elmulasztva a gyermek nyilvántartásba vételét.
Az elhagyás problémája visszatérő probléma az országban, és ezért nem a
törvényjavaslat elutasítása lenne az, ami megakadályozná, hogy a gyermek ki legyen
téve az elhagyás eme állapotának, és annak a terhének, hogy nem ismeri genetikai
eredetét.
Az összes problémát végiggondolva és elemezve ezeket a tényeket, arra a
következtetésre juthatunk, hogy a névtelen szülés a gyermek mindenek felett álló
érdeke elvének biztosítását jelentené, mivel - amint az már kiderült - a gyermek
élethez,

méltósághoz

és

egészséghez

való

alapvető

jogai

védelemben

részesülnének. Vagyis a gyermek ahelyett, hogy kegyetlen módon elhagynák, esélyt
kapna arra, hogy egy helyettesítő családhoz csatlakozzon, amely többek között
oktatást, lakhatást, élelmet, szeretetet és egészséget biztosítana.
Egy ilyen intézmény nem csak az anya számára lenne előnyös, mivel a kórházi
gondozásban történő biztonságos szülést választaná, ahelyett, hogy titokban, saját
életének védelme nélkül végezné el az abortuszt. Ráadásul nem ítélnék el őt ilyen
magatartásért, ellentétben azzal, ami az abortusz elvégzésekor történne, mivel az
Brazíliában illegálisnak és bűncselekménynek számít.
Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a törvényjavaslatot jóvá kell hagyni, garantálva
a gyermek mindenek felett álló érdekének elvét, elkerülve a kegyetlen elhagyást,
csökkentve a titkos abortuszokat és az esetleges halálozási kockázatokat, biztosítva
a méltóságot és az ebből eredő egyéb alapvető jogokat.
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ABSZTRAKT: A cikk célja, hogy megértsük a
139. cikk IV. cikkének alkalmazási modelljeit,
amely a 2015. évi új polgári perrendtartás
szerint a bírósági végzés hatékonyságának
elvét fordította le, elemezve az emblematikus
ítéletek

eredményeit,

jogosítvány

például

felfüggesztését,

visszatartását,

a

nemzeti

az

útlevél

a

közhivatal

hatalomcsökkentését

kényszerítő

intézkedésként és a fellépések megtiltását.
Ezek olyan kérdések, amelyek az alapvető
jogok megsértését jellemezhetik vagy nem
jellemezhetik, ellenőrizve, hogy a doktrína, a
joggyakorlat

és

a

hatályos

jogszabályok

alapján melyek a bírói jogrend érvényesítésére
vonatkozó általános hatáskör határai.
KULCSSZÓSZÓK:
általános

atipikus

végrehajtási

intézkedések;

záradék;

általános

hatáskör; bírósági határozat.
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A BÍRÓSÁGI VÉGZÉS ÁLTALÁNOS
HATÁLYOSSÁGA ÉS A MÉRLEGELÉSI
JOGKÖR HATÁRAI
ABSZTRAKT: A cikk célja, hogy megértsük
a 139. cikk IV. alkalmazási modelljeit, amely
a 2015. évi új polgári perrendtartás szerint
lefordította

a

bírósági

végzés

végrehajtásának elvét, elemezve az olyan
emblematikus ítéletek eredményeit, mint a
nemzeti

jogosítvány

felfüggesztése,

az

útlevél visszatartása, az állami szerv által
kényszerítő

intézkedésként

alkalmazott

áramkimaradás és a műsorok tartásának
tilalma. Ezek a kérdések jellemezhetik vagy
nem

jellemezhetik

az

alapvető

jogok

megsértését, ellenőrizve, hogy a doktrínán,
a

joggyakorlaton

jogszabályokon

és

alapuló

érvényesítésére

a

hatályos

bírói

jogrend

vonatkozó

általános

hatáskörnek milyen határai vannak.
KULCSSZÓSZÓK: atipikus intézkedések;
általános

hatályú

záradék;

általános

hatáskör; bírósági határozat.

1 | BEVEZETÉS
A kutatás célja, hogy tanulmányozza a
jogi

szövegben

bevezetett,

a

bíró

mérlegelési jogkörének látszólagos "szabad
kezet", valamint a kényszerítő és atipikus
eszközök alkalmazhatóságának ellenőrzését
a bírósági végzés betartása érdekében a
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az alapvető jogokkal való átfedés, a kontradiktórius eljárás szükségességének elemzése
és annak hatékonysága.
A kidolgozás során alkalmazott módszertan a bibliográfiai tanulmány, majd egy
esettanulmány volt, amely az általános végrehajtási hatáskör alkalmazhatóságát és
korlátait elemezte az egyéni jogokkal szemben, illetve a doktrína helyzetét a polgári
perrendtartás 139. cikkének IV. pontjában előírt intézkedések alkalmazása során,
rámutatva e hatáskör szélsőséges helyzetére.
Az 1973. évi polgári perrendtartás, becenevén a "Buzaid" kódex, a priori is
ismert volt a büntetés betartásának eredménytelenségéről, amely abban az időben
önálló folyamat volt, eltérően a 2015. évi polgári perrendtartás rendelkezéseitől,
amelyek a szinkretikus folyamat egyik szakaszává alakították át.
Az ítéletnek való megfelelés és a végrehajtás folyamata "rút kiskacsaként",
"Achilles-sarkaként" vált ismertté, többek között a hitel kielégítésének elmaradását
jelölve.
Tekintettel

a

büntetés

betartásának

eredménytelenségére,

a

jogalkotó

eszközöket vezetett be a jelenlegi eljárási jogunkba annak érdekében, hogy a bírónak
jogkört biztosítson a polgári perrendtartás 139. cikkének IV. bekezdésében előírt
valamennyi

olyan

indukciós,

kényszerítő,

kötelező

vagy

pótcselekvés

megállapítására, amely a bírósági végzés betartásának biztosításához szükséges,
beleértve a pénzfizetéssel járó pereket is.
A kutatás problémája a brazil jogrendszerben az állami bíró által elfogadott
bírósági végzés végrehajtásának általános hatalmának határainak és a polgári
perrendtartás 139. cikke által lefordított hatalom felhasználása során a mérlegelési
jogkörének maximális mértékének elemzéséből áll.
Az egyén alapvető jogaival szembeni általános végrehajtási jogkört alkotó
kényszerítő és atipikus intézkedéseket elemezzük, és e célból esettanulmányt
használunk, hangsúlyt fektetve a doktrínában és a joggyakorlatban jelzett
alkalmazhatóságra és korlátokra.
Szigorú jogi, doktriner és jogtudományi megközelítésből a bírósági végzés
általános végrehajtási hatáskörének korlátait, valamint az alapvető jogok előtti
(nem)megfelelőségét az ésszerűség és az arányosság elvének tükrében elemzik,
kiemelve a konkrét esetben alkalmazott intézkedések ellentmondásosságának és
hatékonyságának szükségességét.

2 | ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR A BÍRÓSÁGI VÉGZÉS VÉGREHAJTÁSÁRA
Az 1973. évi 5.869. törvény, a korábbi 1973. évi polgári perrendtartás a 461. és
461-A. cikkben rendelkezett a bírósági végzés végrehajtására vonatkozó hatáskörről,
amely lehetővé teszi a bírósági végzés betartásának biztosítása érdekében atipikus
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eszközök alkalmazását, és amely a következőkre vonatkozik.
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kötelezettségeket, hogy tegyen, ne tegyen és szállítson valamit.
A jogalkotó már az 1973. évi polgári perrendtartásban is jelezte a 461. cikk 5. §ában, hogy a konkrét jogorvoslat vagy az azzal egyenértékű gyakorlati eredmény
elérése érdekében a bíró hivatalból vagy kérelemre meghatározhatja a szükséges
intézkedéseket, mint például a késedelmi bírság kiszabása, házkutatás és lefoglalás,
személyek és dolgok eltávolítása, munkálatok megsemmisítése és a káros
tevékenység megakadályozása, szükség esetén rendőri erő igénybevételével.
A

2015.

évi

polgári

perrendtartás

újdonsága

az

atipikus

eszközök

alkalmazásának lehetőségéről szóló kifejezett rendelkezés, amely biztosítja a
kötelezettségeket előíró határozatok betartását, még akkor is, ha azok pénzbeli
kötelezettségeket tartalmaznak. A jelenlegi eljárási jogszabályainkban a bírósági
végzés végrehajtását a polgári perrendtartás 139., IV., 772., 773. és 536. cikkei
biztosítják, amelyek a kötelezettségek teljesítésének tényleges szükségessége
alapján a bíró számára a bírósági végzés teljesítésének lehetővé tételéhez
szükséges hatásköröket biztosítottak.
Ahogy Peixoto megállapítja, "bizonyos, hogy a bíró az eljárás irányítása során
helyettesítő tevékenységet végezhet, amelynek célja az eljárás gazdaságossága és
gyorsasága, valamint a hitelező vagy a bírósági végzés kedvezményezettje számára
kielégítő eredmény elérése1 ".
A bíró a jogalkotó által átruházott hatáskörével élve induktív, kényszerítő,
kötelező vagy pótcselekvéseket alkalmaz a megfelelő eredmény elérése érdekében.
Köztudott, hogy a törvényhozó a fent említett cikkelyek révén a bírósági végzés
atipikus eszközökkel történő kikényszerítésének általános hatáskörét a megfelelési
válsággal szemben a jogalkotó biztosította.
A bírósági végrehajtás általános hatáskörének alkalmazásáról a Polgári
Eljárásjogászok Állandó Fóruma - FPPC szerkesztette 12. számú nyilatkozatát,
amely szerint "az atipikus jogutódlás és kényszerintézkedések alkalmazása minden
olyan kötelezettség esetén alkalmazható, amely a bíróságon kívüli végrehajtási okirat
ítéletének vagy végrehajtásának teljesítésére vonatkozik". Ezeket az intézkedéseket
azonban a tipizált intézkedésekhez képest másodlagosan kell alkalmazni, a
kontradiktórius eljárás betartásával, még akkor is, ha az elhalasztásra kerül, és a
polgári perrendtartás 489. cikke 1. §-ának I. és II. bekezdésére tekintettel hozott
határozat útján2 ", továbbá a 396. sz. közlemény által meghatározott irányultságot,
amely

szerint

"a

139.

cikk

IV.

szakaszának

intézkedései

hivatalból

is

meghatározhatók, a3 " 8. cikkének betartásával.
1. MEIRELES apud PEIXOTO, Marco et al.Coleção grandes temas do novo CPC 11: Medidas executivas
atípicas. Bahia: Juspodivm, 2018, 139. o.
2. Polgári perrendtartás állandó fóruma. Enunciado nº 12. In: Enunciados. Florianópolis: 2017, p8. Elérhető:
<https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis. pdf> elérés: 2019. okt. 12.
3. Polgári perrendtartás állandó fóruma. Enunciado nº 396. in: Enunciados. Florianópolis: 2017, p52. Elérhető a
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következő címen: <https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.
elérés: 2019. okt. 12.
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Polgári perrendtartás.
Nem volt másként, hogy a Nemzeti Bíróképző és Továbbképző Iskola - ENFAM
jóváhagyta a 48. számú közleményt, amely hangsúlyozza az általános végrehajtási
hatáskör alkalmazását a büntetés betartásának körében és a végrehajtási
eljárásokban, kimondva, hogy "a polgári perrendtartás 139. cikkének IV. pontja
általános végrehajtási hatáskört fordít le, amely lehetővé teszi atipikus intézkedések
alkalmazását bármely bírósági végzés betartásának biztosítása érdekében, beleértve
a büntetés betartásának körében és a bíróságon kívüli címeken alapuló végrehajtási
eljárásokban4 ".
2.1 Kényszerítő intézkedések
Az induktív intézkedésekkel ellentétben a kényszerítő intézkedések lényege,
hogy a végrehajtottat negatív következménnyel, azaz a kötelezettség be nem tartása
esetén fenyegetéssel bírják rá a bírósági határozat betartására. A bírák különböző
típusú kényszerítő vagy közvetett intézkedéseket alkalmaznak annak érdekében,
hogy az adós a bírósági határozatnak eleget tegyen. Ezekkel az intézkedésekkel
néha sikerül elérni az előírások betartását, néha nem, de az eszközök egyre
változatosabbak

és

kreatívabbak,

néha

ésszerűtlenek

és

aránytalanok,

és

következésképpen sértik a jogokat.
A polgári perrendtartás 139. cikkének IV. pontjában előírt kényszerítő
intézkedések és a büntetőintézkedések közötti különbségek egyértelműek, mivel az
előbbieket hasznos eredmény elérésének eszközeként használják.
A kényszerítő intézkedéseket nem kell tipizálni, azokat a bírák mindig a
szükségesség, az alkalmasság és az arányosság szigorú értelemben vett konkrét
esethez kapcsolódó módon alkalmazhatják. Joggyakorlatunkból kiderül, hogy a bírák
széles körben alkalmaztak kényszerítő intézkedéseket, olykor a bírósági határozat
hatékony betartása érdekében, a konkrét eset szükségleteinek megfelelően, teljesen
ésszerű és arányos módon, máskor pedig úgy, mint egy despota, aki előjogait
kihasználva mindenáron érvényt szerez a bírósági rendnek, és ezzel megsérti az
alapvető jogokat.
A 2015-ös polgári perrendtartás hatályba lépése óta a bírák számos módon
élnek a bírósági végzés általános végrehajtási hatáskörével, atipikus eszközöket
alkalmazva a döntéseik végrehajtása érdekében, amelyeket az alábbiakban
elemzünk.

2.1.1 A bírósági határozat be nem tartása miatt áramszünet az egészségügyi
titkárságon
4. BRAZÍLIA. A bírák képzésével és továbbképzésével foglalkozó nemzeti iskola. 48. számú közlemény. In:
Enunciado dos. São Paulo: 2015, 5. o. Elérhető a következő címen: < https://www.enfam.jus.br/wp-
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content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf> hozzáférve 2019. okt. 12.
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Helyénvaló megemlíteni a 2019. augusztusi, enyhén szólva ellentmondásos, a
bírósági

végzés

általános

végrehajtási

hatáskörének

alkalmazásán

alapuló

közelmúltbeli határozatot, amelyben egy bíró elrendelte a Bahia Állam Egészségügyi
Titkárságának - SESAB - villamosenergia- és internetellátásának felfüggesztését,
tekintettel arra, hogy nem tartották be a gyógyszert egy állampolgár számára történő
gyógyszerellátásról szóló határozatot.
E

határozat

bíróságainak

1.

meghozatalakor
bíróságának

a

bírája

Salvador/BA
megfelelően

Államkincstár
értelmezte

az

különleges
intézkedés

alkalmazását a gyógyszerre szoruló személy javára a Bahia Állam Egészségügyi
Titkárságának szolgáltatásaitól függő kollektivitás kárára, lásd a határozatot:
Vízumok stb. Tekintettel arra, hogy az alperes a bírósági végzésnek a
jegyzőkönyvben igazolt többszöri kézbesítés után is ellenállt, a határozat 48 órán
belüli teljesítésének bizonyítása érdekében újbóli kézbesítést rendelek el. Miután a
határidő betartása nélkül, a bíró, amit beillesztett a cikk. 536, CPC hatályos,
alkalmazandó suppletively székhelyén a különleges bíróságok, akkor meg kell
határozni a vágás a villamosenergia-ellátás, internet, hogy a kínálat az ingatlan
egység, ahol működik a SESAB. Személyes adatok az egészségügyi miniszternek.
A párhuzamos aktus bemutatja a szerző költségvetési költségét a nyilvántartásban
megadott eljárás végrehajtására, tekintettel a kötelezettség teljesítéséhez
szükséges közpénzek lefoglalásának lehetőségére.5

Az atipikus intézkedések alkalmazásakor a bírónak a következő célokat kell szem
előtt tartania
és a közjó követelményei.
A

bíró

azonban

az

energia-

és

internetellátás

felfüggesztésének

megállapításakor úgy döntött, hogy az egész közösség kárára egy polgárnak kedvez.
Az atipikus és kényszerítő intézkedést, amelyet annak érdekében alkalmaztak, hogy
a Bahia Állam Egészségügyi Titkársága - SESAB - teljesítse a gyógyszerek
biztosítására

vonatkozó

kötelezettségét,

túlzó

módon

alkalmazták,

mivel

a

kötelezettség teljesítésének más, az alkalmazottól eltérő módjai is vannak, például az
állam számláin történő lefoglalás.
Az alkalmazott atipikus intézkedés alkalmazásakor a bíró nem vette
figyelembe a konkrét eset megfelelő szükségleteit, mivel nem ez az egyetlen eszköz,
amellyel a kötelezettség teljesíthető.
A

végrehajtási

szakaszban,

az

intézkedés

alkalmazásakor

a

polgári

perrendtartás 805. cikke kimondja, hogy ha a hitelező a tartozást több eszközzel is be
tudja hajtani, a bíró elrendeli, hogy azt az adósszámára kevésbé megterhelő módszerrel
tegye, azaz a konkrét esetet elemezve a bíró ellenőrzi, hogy a kötelezettség
teljesítésére a villamosenergia- és internetszolgáltatás felfüggesztésén kívül van-e
más lehetséges eszköz. A legterhesebb intézkedést azonban a legkevésbé terhelő
rovására alkalmazza.
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5. BRAZÍLIA. 1. A salvadori államkincstár különleges bírósága/BA. Ügyszám: 8018710-50.2019.8.05.0001.
Kiosztva 2019. június 25. Bíró prolator: Josevando Souza Andrade bíró. Elérhető a következő címen: <
https://www.migalhas.com. br/arquivos/2019/8/art20190806-09.pdf>. Hozzáférés: 18 Sep. 2019.
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2.2 Az általános végrehajtási hatáskör korlátai az alapelvekkel szemben
Induktív, kényszerítő, pótlólagos vagy kötelező intézkedések meghozatalát a
bíró alkalmazhatja, azok jogi alátámasztása mellett a bírósági végzés betartásának
kikényszerítése érdekében. A korlátokat azonban ellenőrizni kell, hogy a bírák ne
éljenek

vissza

a

bírósági

végzések

végrehajtására

vonatkozó

általános

hatáskörükkel.
A

bírósági

legkülönbözőbb

végzés

végrehajtására

értelmezésekre

ad

okot.

vonatkozó
Egyes

általános

tudósok

szerint

záradék
a

a

polgári

perrendtartás 139. cikkének IV. bekezdése korlátlan hatáskört biztosít a bírónak arra,
hogy a bírósági végzés végrehajtásához szükséges minden szükséges intézkedést
megtegyen.
A vitáról, amely a témára vetül ki, hangsúlyozva Lenio Luiz Streck, rámutatva,
hogy:
Mindezek a kitérők arra késztetnek, hogy visszatérjünk a kiinduló problémához:
lehetséges lenne-e a 2015. évi CPC 139. cikk IV. bekezdése alapján a bíró
utilitarista szemléletéből kiindulva egyoldalúan korlátozni az egyéni jogokat a
vagyoni kötelezettségek kielégítése érdekében, ahogyan azt a tisztelt szerzők
védelmezik? Nekünk úgy tűnik, hogy általában nem!6

A bírónak az intézkedés alkalmazásakor mindig az alkotmányos elvek fényében
kell elemeznie a konkrét esetet, a polgári perrendtartás 1. cikkében leírt szabály
alapján, amely kimondja, hogy a polgári eljárást a Brazil Szövetségi Köztársaság
Alkotmányában meghatározott értékek és alapvető szabályok szerint kell elrendelni,
fegyelmezni és értelmezni, betartva e törvénykönyv rendelkezéseit, nem illeszkedve
az alkotmányos szabályoktól eltérő eljárási szabályok értelmezésébe.
Figyelemmel kell lenni a polgári perrendtartás 8. cikkének tartalmára is, amely
meghatározza, hogy a bírónak a jogrendszer alkalmazása során meg kell felelnie a
társadalmi céloknak és a közjó követelményeinek, megőrizve és előmozdítva az
emberi méltóságot, valamint tiszteletben tartva az arányosságot, az ésszerűséget, a
jogszerűséget, a nyilvánosságot és a hatékonyságot, anélkül, hogy szem elől
tévesztené az eljárás ésszerű időtartamát, amelyet az alkotmány ír elő.
A végrehajtási szakasz kivételével, tágabb értelemben a bírónak kötelessége,
hogy biztonságos távolságot tartson a felektől, hogy elkerülje az elfogultságot a
döntéseiben. Ezen a vonalon "úgy véljük, hogy a párt kérése nélkül a hivatal
bármilyen intézkedése önmagában is sértené a bíró elfogultságát. Ennek oka, hogy
azok a hipotézisek, amelyekben a határozatokat hivatalból lehet megadni,
kivételesek,

és

azokat

kifejezetten

törvényben

kell

rögzíteni,7

"

atipikus

intézkedésekkel, mint például a
6. STRECK, Lenio. Hogyan kell értelmezni a Kbt. 139. cikkének IV. pontját? Carte blanche az önkénynek? Jogi
tanácsadó. 25
2016. aug. Elérhető a következő címen: < https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art139-iv-cpc-car- ta-white-arbitrary>. Hozzáférés: 2019. szeptember 18.
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7. PITTA, Fernanda. et al.Coleção grandes temas do novo CPC 11: Medidas executivas atípicas. Bahia:
Juspodivm, 2018, 690. o.
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utolsó alternatíva.
A bíró nem tehet meg mindent, a konkrét esetben a bírósági végzés
hatékonyságának ezen általános záradékával élve, vagyis a "törvény által tiltott
atipikus végrehajtási eszközök" használata tilos. Még ha a 2015. évi IV. polgári
perrendtartás 139. cikke nem is rendelkezik kifejezetten, nem lehet belőle
felhatalmazást levonni arra, hogy a bíró figyelmen kívül hagyja a jogalkotó vagy akár
az Alkotmány által objektíven megállapított tilalmakat,8 " ellenkező esetben megsérti
hatáskörének határait és visszaél a hatalmával.
Ezekből az elemzésekből megállapítható, hogy az atipikus intézkedések
alkalmazása, még ha a rítuskódex által engedélyezett is, a mérlegelési jogkörön belül
a bírónak mérlegelnie kell annak előállítását és hermeneutikai felépítését, hogy mit
fog alkalmazni, mint olyan intézkedést, amely képes elvezetni a végrehajtást annak
elsődleges céljához, azaz a kötelezettségnek a bírói döntésen keresztül történő
teljesítéséhez.
Eszerint a döntés konstrukciója nem pusztán az eszközök megválasztásán
keresztül valósul meg, hanem, mint említettük, az alkotmányos és értelmezési
módszerek és elvek gyakorlásán és alkalmazásán keresztül, amelyek képesek
korlátozni a bíró tevékenységét, és hatékony és mindenekelőtt alkotmányosan
megfelelő döntéshez vezetnek.
A bírónak a 2015. évi polgári perrendtartás 489. cikkében előírtak szerint is
indokoltan kell alkalmaznia, kifejtve a szigorú értelemben vett szükségességet,
megfelelőséget és arányosságot, anélkül, hogy szem elől tévesztené a szociális
célokat, mint olyan intézkedéseket, amelyek képesek a végrehajtást az elsődleges
célhoz, azaz a kötelezettség teljesítéséhez vezetni.
Már a polgári perrendtartás 139. cikkének IV. pontja is egyértelművé teszi az
intézkedés szükségességét, vagyis azt, hogy annak alkalmasnak kell lennie a
kötelezettség érvényesítésére, és nem pusztán a fenyegetés területén értelmezhető
intézkedésnek. Ha ez így lenne, akkor egyfajta félelem polgári eljárásával állnánk
szemben. Ettől eltérően, a szabály puszta teleológiai elemére utalva, a szabály célja
egyértelműnek tűnik: olyan intézkedések elfogadásához szükséges mérlegelési
mozgástér megnyitása, amelyek megvalósítják a folyamat célkitűzéseit, és nem
egyszerűen bizonytalan és félelemmel teli helyzeteket teremtenek. Ne feledjük, hogy
a modern végrehajtást a vagyonra vetítik, vagy kellene vetíteniük, és már nem a
testre.
2.3 Az alapvető jogokra tekintettel (nem) megfelelő intézkedések
A tanácstalanságot okozó vagy okozó atipikus és kényszerítő intézkedések
elemzése alapján megvilágító jellegűnek vagy legalábbis tisztázó jellegűnek
tekinthetünk egy alapjogokat sértő és egy vitatott, de a többségi felfogás szerint az
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adott esetre megfelelőnek ítélt intézkedést.
8. ROQUE, Andre. et al.Coleção grandes temas do novo CPC 11: Medidas executivas atípicas. Bahia: Juspodivm,
2018, p. 738.
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Joggyakorlatunkban számtalan olyan döntés található, amely atipikus
kényszerítő intézkedéseket alkalmaz, azonban mielőtt kategorikusan kijelentenénk,
hogy az alkalmazott intézkedés sérti a jogokat, figyelmet kell fordítani a konkrét eset
sajátosságaira.
Az adott esetben a legmegfelelőbb, legarányosabb és legésszerűbb
intézkedést kell alkalmazni. Ennek bizonyítéka, hogy bizonyos esetekben az útlevél
visszatartása olyan intézkedés, amely sérti az 1988. évi Köztársaság Alkotmányának
5. cikke XV. cikkében előírt, a be- és kiutazáshoz való alapvető jogot, a São Pauló-i
Bíróságnak a HC 9787-6. sz. ügyben hozott, az 5. tanács által hozott felfogása
szerint, lásd fentebb.
Másrészt vannak olyan esetek, amikor az adott esetben az egyetlen megfelelő
intézkedés az útlevél visszatartása, ahogyan azt a Rio Grande do Sul-i bíróság HC
478.963. sz. ítéletében megállapította, amely elutasította a végzést, azzal érvelve,
hogy a vagyonelkobzás tipikus eszközei hatástalanok voltak.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a kontradiktórius eljárást minden fázisban
betartották, és "a mérlegelési folyamat végén bebizonyosodott, hogy a környezet
védelme érdekében a betegek ki-be járási jogának korlátozására van szükség", mint
az egyetlen szükséges, megfelelő és arányos intézkedésre, amely képes elérni az
eljárás hasznos eredményét.
2.4 Az intézkedés alkalmazása az arányosság vagy az ésszerűség elvének
figyelembevételével
A bírósági végzés végrehajtására vonatkozó általános hatáskörrel élve atipikus
intézkedések alkalmazása során nem elegendő, hogy ez az eljárás céljának
eléréséhez szükséges egyetlen lehetséges eszköz, az intézkedésnek arányosnak és
ésszerűnek kell lennie.
Az arányosságot vagy ésszerűséget világosan meg kell érteni, hogy
megállapítható legyen, hogy vannak szükséges, de aránytalan és ésszerűtlen
intézkedések.
Az arányosság fogalmának teljesebb megértése érdekében
és az ésszerűséghez Pedro Lenza leckéje nélkülözhetetlen.
Ez rendkívül fontos elv, különösen az alkotmányos értékek ütközése esetén.
Paraméterként három fontos elem teljesülésének szükségességét emelhetjük ki:
szükségesség: egyesek követelménynek nevezik, a jogokat korlátozó intézkedés
elfogadása csak akkor legitim, ha az adott esetben elengedhetetlen, és nem
helyettesíthető kevésbé megterhelő intézkedéssel; megfelelőség: más néven
helytállóság vagy alkalmasság, ez azt jelenti, hogy a választott eszköznek el kell
érnie a kívánt célt; szigorú értelemben vett arányosság: ha az intézkedés
szükséges és megfelelő, akkor meg kell vizsgálni, hogy az alkalmazott aktus a
kívánt cél elérése szempontjából meghaladja-e más alkotmányos értékek
korlátozását. Maximális hatékonyságról és minimális korlátozásról beszélhetünk.9
(kiemelésünk)
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Az ésszerűség és az arányosság meghatározásán túlmenően a Pedro
9. LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 20ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, 178. o.
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Lenza, a jogalkotó a 9.784/99. sz. törvény 2. cikkének VI. pontjában úgy határozta
meg az intézményt, mint "az eszközök és célok közötti megfelelőséget, amely tiltja a
közérdek

szolgálatához

feltétlenül

szükségesnél

nagyobb

kötelezettségek,

korlátozások és szankciók előírását".
Ezért a konkrét esetben alkalmazott intézkedésnek más szóval szükségesnek
kell lennie, a választott eszköznek el kell érnie a célját, tehát megfelelőnek kell lennie,
és ezen elemek ellenőrzése után mérlegelni kell, hogy az intézkedés hatékonysága
nem haladja-e meg más alapvető jogok korlátozását.
2.5 A kontradiktórius eljárás szükségessége
Az ellenfél elengedhetetlen az eljárás bármely szakaszában, még a tutela
alkalmazásakor is, ahol lehetséges, értékelni kell, vagyis "nincs eljárás vagy
joghatósági tevékenység tisztességes ellenfél nélkül. Még a lineáris folyamatokban is,
amelyekben csak a szerző és a bíró van jelen, ellentmondásos, "10 azonban a
kivitelezésben ez az ellentmondás létezik, de enyhített.
A polgári perrendtartás 9. cikkében foglalt rendelkezéssel, amely kimondja,
hogy "a fél meghallgatása nélkül nem hozható határozat a féllel szemben", az
atipikus vagy akár tipikus kényszerintézkedés alkalmazása előtt tiszteletben kell
tartani az ellenfelet, lehetőséget adva a másik félnek arra, hogy kibújjon a
kötelezettség alól.
A felek közötti ellentmondás egy folyamat gyakran nem elegendő a megfelelő
eljárás biztosításához, mivel az aránytalan intézkedés alkalmazása az eljárás
számára ismeretlen harmadik feleket érint, mint ahogyan a WhatsApp üzenetküldő
alkalmazás blokkolásának esetében történt, visszhangozva, sokszor, a "nyilvános
meghallgatás intézményének és az amicus curiae alakjának szükségessége, amely
már széles körben elfogadott a brazil folyamatban, és most a harmadik fél
beavatkozásának általános módjaként tipizálódott a CPC/15-ben (138. cikk), a
legnagyobb demonstráció erre. "
2.6 A fogyasztóvédelmi együttműködési megállapodás 139. cikkének IV. pontjában
előírt intézkedések hatékonysága
A 2015. évi polgári perrendtartás 8. cikke szerint a hatékonyság az egyik olyan
iránymutatás, amelyet a bírónak figyelembe kell vennie, amikor az ugyanezen oklevél
139. cikkének IV. cikkében előírt intézkedések egyikét alkalmazza.
A végrehajtási folyamatot évekig a csúnya kiskacsának, az "Achilles-sarkának"
tartották11 , mivel a jognak a tudásfolyamatban való megalapozása után nem lehetett
elérni, hogy a kötelezettség teljesítése
10. ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 5., átdolgozott és frissített kiadás. Rio de Janeiro: Forense, 2015,
102. o.
11. STRECK, Lenio. Hogyan kell értelmezni a Kbt. 139. cikkének IV. cikkét, a mérlegelési jogkörre vonatkozó
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carte blanche-ot? Jogi tanácsadó. 2016. augusztus 25. Elérhető a
https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carHozzáférés: 18 Sep. 2019.
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az adósnak a kötelezettsége
intézkedések hiánya.

teljesítésére

való

kényszerítéséhez

szükséges

A 2015. évi polgári perrendtartás hatálybalépésével a bíró hatásköre bővült
annak érdekében, hogy a bírósági végzés végrehajtása hatékonyabbá váljon, akár a
végrehajtási eljárásban, akár a feltárási szakaszban.
Előfordul, hogy a bírói végzés végrehajtásának féktelen keresése, amely a
hitelezőnek a kötelezettség teljesítésére irányuló igényén alapul, a bíró részéről
túlkapásokat okoz, amint azt a fent említett esetekben ellenőrizhetjük.
A hatékonyságra való törekvésnek nem szabad minden áron megtörténnie,
mivel - amint azt a kutatásban már kifejtettük - az atipikus intézkedéseket, különösen
a kényszerítő intézkedéseket alkalmazó döntéseket a kötelezettség legjobb
teljesítése érdekében kell alkalmazni, az alkalmazott döntés eredménytelenségének
szankciója mellett.
Az intézkedés hatékonysága közvetlenül összefügg az arányossággal és az
ésszerűséggel, amellyel alkalmazzák, ha az intézkedést súlyos hatáskör-túllépéssel
alkalmazzák, akkor végzetes módon nem éri el célját, és a végrehajtó számára
bizonyítja, hogy az intézkedés végrehajthatatlanná vált, ami a következő közkeletű
mondással fordítható le: Ha nem orvosolható (teljesen túlzó intézkedés), akkor
orvosolni kell (a megfelelés megvalósíthatatlanná válik).
Ezért amikor a bíró atipikus és kényszerítő intézkedést rendel el azzal a céllal,
hogy a végrehajtó felet tágabb értelemben véve pszichésen kényszerítse
kötelezettsége teljesítésére, akkor szigorú értelemben véve a szükségességre,
megfelelőségre és arányosságra kell figyelnie, anélkül, hogy szem elől tévesztené az
intézkedés hatékonyságát, azaz a végzés csak akkor jöhet létre, ha az arányosság
és az ésszerűség mérlegén kellően mérlegel.
2.7 Atipikus intézkedések büntetésként
A végrehajtás során vagy a büntetés teljesítésének szakaszában alkalmazott
atipikus és kényszerítő intézkedések tekintetében a bírónak be kell tartania a 2015.
évi polgári perrendtartás által hozott vagyonjogi elvet, amely kimondja, hogy az adós
a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges összes jelenlegi és jövőbeli vagyonával
válaszol, kivéve a törvény által megállapított korlátozásokat, azaz a lefoglalhatatlan
vagyont, mivel az intézkedésnek a végrehajtott vagyonára kell vonatkoznia, és nem a
testére.
Még a tartásra kötelezett polgári jogi elzárása esetén is a tipikus intézkedés
célja a nyomásgyakorlás mint szankció, amely pszichésen kényszeríti a tartásra
kötelezettet kötelezettsége teljesítésére.
A bíró által alkalmazott intézkedések, még ha aránytalanok és ésszerűtlenek
is, kényszerítő intézkedéseknek minősülnek, mivel a kötelezettség teljesítése nem
A jogtudományok (nem) hatékonysága Brazíliában 2

23. fejezet

442

történik meg a
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a kényszerítő intézkedés betartása. Az atipikus kényszerítő intézkedéseket arra
használják, hogy pszichológiai nyomást gyakoroljanak az adósra a kötelezettség
teljesítése érdekében. Ha ez nem így történne, akkor az intézkedések meghaladnák
az adós vagyonát, hogy kielégítsék lelki szenvedését.
Ezért az atipikus kényszerítő intézkedéseket csak az adós pszichológiai
kényszerítése céljából lehet alkalmazni, és mindig a kötelezettség teljesítésére kell
törekedni, de soha nem a hitelező magánbosszúja céljából. A hitelező soha nem
elégszik meg az intézkedés alkalmazásával, a cél mindig a kötelezettség teljesítése
kell, hogy legyen.

3 | KÖVETKEZTETÉS
A bírósági végzés általános végrehajtási hatáskörét a 2015. évi polgári
perrendtartás 139. cikkének IV. cikkével vezették be a jogrendbe azzal a céllal, hogy
növeljék a bírósági határozatok kielégíthetőségét, mivel számtalan alkalommal a
felperes nyert, de nem vitte, azaz nem tudta kielégíteni a hitelét az alkalmazott
eszközök hiánya vagy hatástalansága miatt.
Ezt az igényt a hitel kielégítésében ellenőrizve a jogalkotó a bírónak megadta a
bírósági végzés általános végrehajtási hatáskörét. A 2015. évi polgári perrendtartás
139. cikkének IV. szakasza által bevezetett új hatáskör birtokában a bíró a bírósági
határozatait induktív, pótlólagos, kötelező és kényszerítő intézkedésekkel hajtja
végre, ugyanakkor a konkrét ügy szükségleteihez kötve, megfelelő paraméterek
alapján, a jogokat arányosan enyhítve és az egyetlen szükséges módon eljárva.
A válság akkor alakul ki, amikor a bíró, mindenekelőtt a hitel kielégítésére
törekedve, a végrehajtás ezen általános záradékát arra használja, hogy az adóst a
kötelezettség teljesítésére kényszerítse, anélkül, hogy az ésszerűség és az
arányosság mellett az alkotmányos elveket is figyelembe venné és az alapvető
jogokat is rugalmasan kezelné.
Az általános hatékonysági klauzula korlátait a polgári perrendtartás határozza
meg, amely kimondja, hogy a bírónak tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot,
az arányosságot és az ésszerűséget, a jogszerűséget, a nyilvánosságot és a
hatékonyságot.
A

polgári

perrendtartás

8.

cikkéből

következik,

hogy

az

arányosság

kulcsszerepet játszik, iránymutatásokat sorol fel a bíró számára, hogy a jogrendszer
alkalmazása során figyelembe vehesse a társadalmi célokat, a közjó követelményeit,
az emberi méltóság védelmét és előmozdítását, valamint az ésszerűség, a
jogszerűség, a nyilvánosság és a hatékonyság betartását.
Ezért kiemelkedik az elemzett határozatokban és szövegekben az egyik
legtöbbet idézett hermeneutikai alapelv, azaz a következő tiszteletben tartása,
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az arányosság elve, amely egy alapvető hármasból áll: szükségesség, megfelelőség
és a szoros értelemben vett arányosság, amelyet a bírák néha nem tartanak be.
Az arányosság hermeneutikai elvét alkalmazva a bírónak az atipikus intézkedés
megválasztásakor

azt

a

pénzbeli

kötelezettség

teljesítésének

feltételeként

(szükségesség), a jogszerűség és alkotmányosság (megfelelőség) paraméterein
belül kell mérlegelnie, figyelembe véve és mérlegelve a felek által az eljárás során
bemutatott feltételeket, hogy az atipikus kényszerítő eszközt pontosan az elérni
kívánt célokkal arányos mértékben lehessen alkalmazni, amelyek a végrehajtható
hitel kielégítése és a vagyoni viszonyok biztonságának garantálása.
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